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คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
การป้องกันการทุจริต คือการแกไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหาร
ทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเลียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี
การนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เปน็ส่วน
หนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื ่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก่ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ ้น เพื ่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1  
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 2  
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2  
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประมาณ ๒๕๖5 
  



 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อด้านการทุจริต
ให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมา ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเลียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเลียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจ ริต ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมิความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of 
Sponsoring Organizations ๒๐๑๓)  ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก 
ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕  องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความชื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายซัดเจน 
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 

ภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั ้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function               (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การ
ควบคุมภายในมี ประสิทธิผล 

๔. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/lncentive หรือแรงกดดันหรือ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม 
ภายในขององค์กรมีจ ุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี ่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากร 
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ภาครัฐ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ และ
การบริหารจัดการทรัพยากร 

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การะบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเลี่ยง (Risk Identification) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน/งาน : การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย 
ตารางที ่๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Un know 
Factor ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย   

๒ การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/
กิจกรรม ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

 
 

3 
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื ่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์
สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

 
 

 

4 

การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู ้ร ับผิดชอบโครงการมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับสถานที ่

  
 

 

Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเลี่ยง 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสืไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุย  
ได้ง่าย 

   

 
 

๒ การจ ัดโครงการ/กิจกรรม ม ีการเล ือกพื ้นท ี ่ ในการจัด 
โครงการ/กิจกรรม ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 
 

  
 

  

๓ การนำทรัพย ์ส ินของราชการมาใช ้ในเร ื ่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

   

  

4 การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการมี 
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
กับสถานที ่
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ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 
ลีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า 
ลีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
ลีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย 
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
ลีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนที่ ๓  เมทริกล์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นลี
ส้ม และลีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น * รุนแรง 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือก ซื้อ
ร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

๒ ๒ 4 

 

๒ 

การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ ใน
เรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน
ต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

๑ ๒ ๒ 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ 
สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

๒ 
 

๒ การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื ่อง 
ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น     
รถยนต์ส่วนกลาง  ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

 

๑ 

 

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ ๓ : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ ๒ : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ ๑ : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

๑ 
การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือ 
รู้จักคุยได้ง่าย 

 
X 

 

๒ การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

 
X 

 

 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ๓ : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน  
            ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ ๒ : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน 
            ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ ๑ : มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเลี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ตารางที่ ๔  

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าระดับ 
ความ เสี่ยงตํ่า 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงปาน

กลาง 

ค่าระดับ  
ความเสี่ยงสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือก 
ซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

ดี 
   

การนำทรัพย ์ส ินของราชการมา             
ใช ้ในเร ื ่องส่วนตัว เช ่น อุปกรณ์ 
สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง 
ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

ดี 

   

 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั ้งที ่เกิดความเสี ่ยง ไม่กระทบถึงผู ้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย                   
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ 
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเลี่ยง 

กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ตํ่า หรือ ค่อนข้างตํ่า ให้ทำการจัดท ำ 
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
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ตารางที ่๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเสาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซ้ือร้าน                
ทีส่นิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 

๒ การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่อง 
ส่วนตัว เข่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์
ส่วนกลาง ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ 
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 
-  ใช้งานตามความเป็นจริง  

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเสาระวังความเลี่ยง  

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเสาระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ  
- การจ้าง 

การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง เจ ้าหน้าที่  
เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จัก  
คุยได้ง่าย 

   

๒ - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้
งานและการเบิกจ่ายอย่าง 
เคร่งครัด 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การนำทรัพย์สินของราชการ มา
ใช้ในเรื่องส่วนตัว เข่น อุปกรณ์
ส ำ น ั ก ง า น ต ่ า ง ๆ  ร ถ ย น ต์
ส่วนกลาง  ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

  
 

 

 
สถานะลีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อทำกิจกรรมเพ่ิม 
สถานะลีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ 
สถานะลีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแกไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ ไม่
ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓ 
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ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเลี่ยง 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสีเหลือง) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเดิม 
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเดิม 

การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ 

- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ 
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

 
๗.๒ (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซ้ือร้านที่สนิทหรือ รู้จัก
คุยได้ง่าย 

- 

 

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเลี่ยง  

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ เลือก
ซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 

การนำทรัพย์สินของราชการมา 
ใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์ 
สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง 
ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 
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ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเลี่ยง  

ตารางที ่๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื ่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์ 
สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ 

สถานะของการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง          

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบล้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

ผลการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ตระหนัก 
ถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หร ือก ่อให ้ เก ิดการข ัดก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีการจัดทำทะเบียน ควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั ้ง รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 

 


