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เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ  

การป้องกันการจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ย่ังยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหาร
ทุกคน  และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
การนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้  ว่า
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน  หรือหาเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยให้เป็นส่วนหน่ึง 
ของการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น เครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนธรร
มาภิบาล  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งขาติ  ดังน้ัน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองอ้อ  จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้อกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังน้ัน  
รประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนักและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ 
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งน้ี การนำเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงมา 
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี  
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหา น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็  
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่างองค์กรที่ไม่มีการนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการ
เตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างไร 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการ  
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน  

ปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติติง่านหลักตามภาระงานปกติขอ 
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้  
และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง  (ผู้นำส่งงานให้)  เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกำกับติตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร  ตามมาตรฐานCOSO 2013 (Committee of 

Sponsoring 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก ประกาศใช้เมื่อปี 
1992 สำหรับมาตรฐาน  COSO 2013 ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  17 หลักการ  ดังน้ี 

 

องค์ประกอบที่  1  สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Cnvironment) 
 หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 องค์กรจูงใจรักษาไว้  และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
 หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
 หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
 หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารปฏิบัติได้ 
 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ 13 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้   

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

  

 ทั้งน้ี  องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบหลักการจะต้อง Present & Function (มี
อยู่จริงและนำไปปฏิบัติ) อีกทั้งทำงานอ่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การจริต  ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ 

แรงจูงใจ Opprtunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฏี สาม
เลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  จะแบ่งความเสี่ยง 
ออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 



2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี 9  ขั้นตอน  ดังนี ้
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 

 

 

 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ  
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ด้าน 

(   ) 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

(   ) 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

( / ) 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

กระบวนงาน/งาน : การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับช้อน 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจรติ 
Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จัก
คุยได้ง่าย 

/  

2 การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ทีคุ่้นเคยเป็นการส่วนตัว 

/  

3 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องสว่นตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

/  

4 การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง กับสถานที ่

 / 

 

Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดช้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 

Unknow Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส 
                        เกิด 
 
 



 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิท

หรือรู้จักคุยได้ง่าย 
  /  

2 การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพ้ืนที่ในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

 /   

3 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องสว่นตัว 
เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ 

  /  

4 การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ 
หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง กับสถานที่ 

 /   

หมายเหตุ: ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสี่จราจร  

สีเขยีว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สีส้ม : ความเสีย่งระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มี
หลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควยคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถ  ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 นำโอกาส/ความเสียงการทุจรติ ทีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสี
ส้ม และสแีดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซ่ึงได้จากระดับความจำเปน็ของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า 1-3 คณูด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน 

ตารางที่  3  SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

 

 
 
ที่ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

 
ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความ
เสี่ยงรวม 
จำเปน็ 
*รุนแรง 3 2 1 3 2 1 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือก
ซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

 2   2  4 

2 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์
สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ 

 1   2  2 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 

SHOULD 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่

สนิทหรือรู้จักคยุได้ง่าย 
2  

2 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ 
ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

 1 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ข้อ 3.1  

ระดับที่ 3 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับที่ 2 : เป็นตอนหลักของกระขวบการ และมีความเสีย่งในการทุจรติที่ไม่สูงมาก  
ระดับที่ 1 : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 

 



ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ
ร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

 X  

2 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน
ต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

 X  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ข้อ 3.2  

ระดับที่ 3 : มผีลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/
ในระดับที่รุนแรง 
ระดับที่ 2 : มผีลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน 
ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับที่ 1 : มผีลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควยคุมความเสี่ยง  (Risk-Control Matrix Assessment) 

ตารางที่ 4 การประเมินการควยคุมความเสี่ยง   

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงต่ำ 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงปาน

กลาง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่
สนิทหรือรู้จักคยุได้ง่าย 

ดี /   

การนำทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์
สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ 

ดี /   

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบง่เปน็ 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทกุคร้ังทีเ่กิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงาน องค์กรไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ 
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ 
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
สูง ค่อนข้างสูง  ปานกลาง เลยแต่พบว่าความเสี่ยงการทุจรติอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้าต่ำให้ทำการจัดทำ 
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบรหิารความเสี่ยงในเชงิเฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสีย่งการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชนท์ับซ้อน 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิท

หรือรู้จักคุยได้ง่าย 
-ปรับเปลี่ยนรา้นค้าในการจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
 

2 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ 
ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

-มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
-มีการรายงานทุกคร้ัง 
- สร้างจิตสำนกึ คุณธรรม จรยิธรรม 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 

. 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง 

ที่ มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 -ปรับเปลี่ยนรา้นค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจตรับ
พัสดุหรือการจ้าง 
 

-การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่
เลือกซื้อร้านทีส่นิทหรือรู้จักคยุ
ได้ง่าย 

/   

2 -มีการจัดทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
- มีการยายงานทุกคร้ัง 
-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

-การนำทรัพย์สินของราชการมา
ใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์
สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ 

 /  



 

สถานะสเีขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม< 

สถานะสเีหลือง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรยีมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึน้แผนใช้
ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >3 

ขั้นตอนที่ 7 การจัดระบบการบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 7 จัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 (สถานะสีเหลือง)  เกิดขึน้แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสเีหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

 
7.2 (สถานะสีเขียว)  ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเน่ือง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานที่เขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
-การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านทีส่นิทหรือ
รู้จักคุยได้ง่าย 

- 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที่ สรุปสถานความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือก
ซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

การนำทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องสว่นตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ 
ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

- 

 



ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องคก์รบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 
ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับช้อน 
โอกาส/ความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องสว่นตัว เช่น 

อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (    )  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

( / )  เฝ้าระวังและติตามต่อเน่ือง 
(    )  เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถว้น 
(    ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
(    ) เหตุผลอ่ืน  )โปรดระบุ (ถ้ามี) 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 

  ผลการดำเนินงาน -สร้างจิตสำนัก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
-ตระหนึก ถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือก่อให้เกิดการขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
-มีการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด  
- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

 


