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ค าน า 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ การ  
ปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหารทุก คน 
และเปนเจตจ านงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง 
ได วาการด าเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ป
ญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการน า เครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่ง ของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนต าบลภูเขาทอง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน  
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน เครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ แหงชาติ ที่ 69/2557 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดใหทุกสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค 
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบ  

องคการบริหารสวนต าบลภูเขาทอง จึงไดด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือใหหนวย 
งาน มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่ง 
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
 

องคการบริหารสวนต าบลภูเขาทอง  
กุมภาพันธ์ 2565 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรไดดังนั้น  

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม    
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตส านึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแก บุคลากร
ขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะ  
ชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การด าเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่
ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ จะเปนความเสียหายที่     
นอยกวาองคกรที่ไมมีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการ ปองกันลวงหนาไวโดยให
เป็นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ ปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏิบัติงาน

ทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การเฝาระวังความ
เสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู และยอมรับจากผูที่
เกี่ยวของ (ผูน าสงงานให เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน ลักษณะก ากับติดตามความ
เสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก ประกาศใชเมื่อปี 
1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไวและจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกต าแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 ก าหนดเปาหมายชัดเจน  
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หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรใหการควบคุมภายในด าเนินตอไปได  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function (มีอยูจริง 
และน าไปปฏิบัติได อีกทั้งท างานอยางสอดคลองและสัมพันธกันจึงจะท าใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล  

4. องคประกอบที่ท าใหเกิดการทุจริต  
องคประกอบหรือปจจัยที่น าไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ แรงจูงใจ 

Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุม ภายในขององคกรมี
จุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle)  

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องคการบริหารสวนต าบลภูเขาทอง จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี ภารกิจให 
บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558)  

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที่  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ  
 
 
 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จดัท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน   
 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที่  
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

-  การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ 
อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 
- 

 
 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและ
ต าแหน่งหนาที่  
- ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน ความดี
ความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการทาง วินัย เปนตน 

 
- 

 
 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย 
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คา เบี้ยเลี้ยง   
คาพาหนะ คาเชาที่พัก 

 
- 

 
 

 
 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยูแลว  
Unknow Factor : ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม

ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
    

2 ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน ความดี
ความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการทาง วินัย เปนตน 

    

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
คาเชาที่พัก 

    

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  
สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางการปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได  
สีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลาย ขั้นตอน 
จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอ านาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ  
สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถ ตรวจสอบได
ชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ าเสมอ 
 
ขัน้ตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เปนสีสม และสี
แดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา 1 – 3 คูณ  
ดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1 – 3 เชนกัน  
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3      2     1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3      2     1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น * 

รุนแรง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็น

ของการอนุมัติ อนุญาต ไมด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

2 2 4 

2 ความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคล เชน 
การประเมินความดี ความชอบการแตงตั้ง 
โยกยาย การด าเนินการทางวินัย เปนตน 

2 2 4 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3      2     1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3      2     1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น * 

รุนแรง 
3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน         

คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา พาหนะ คาเชาที่
พัก 

2 2 4 

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของ

การอนุมัติ อนุญาต ไมด าเนินการ ตามล าดับค าขอ 
2 

 

2 ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ
ประเมินความดีความชอบการแตงตัง้ โยกยาย การ
ด าเนินการทางวินัย เปนตน 

2 
 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา เชาบาน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 

2 
 

 
3.1 ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง  
ระดับ 3 : เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 : เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก  
ระดับ 1 : เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ  
 

 
 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น  

 
 

 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  

 
 

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่
รุนแรง  
ระดับ 2 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ
ไม่รุนแรง  
ระดับ 1 : มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)  
ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าระดับความ 

เสี่ยงต่ า 
ค่าระดับความ 
เสี่ยงปานกลาง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ  

ดี  
  

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น  

ดี  

  

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  

ดี  
  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน 
ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ 
มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ  
 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน  
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับ
ค าขอ  
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ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ

ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น  
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ  

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ  
 

   

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
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ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  
 

   

 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่
เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ  

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย  

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  
 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 



9 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ

ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ  

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย  

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก  

- - 

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โอกาส/ความเสี่ยง  
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ  

 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

ยังไม่ได้ด าเนินการ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  

เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  
ผลการด าเนินงาน  
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า แต่
ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  
- มีการเน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือนพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน  

 


