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คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการทีใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น 
จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น  โดยประยุกต์ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เปน็กรอบหรือแนวทางพืน้ฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจจะ
ทำให้เกิดความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ   
ต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
งานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
องค์กร จึงได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความ
เสียหาย และความ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานในอนาคต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับ เคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบที่กำาหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 



สารบัญ 
 
เรื่อง                   หน้า 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทจุริต      2 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   ๒ 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทจุริต       ๒ 
๔. องค์ประกอบที่ทำใหเ้กิดการทจุริต       4 
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต      5 
๖. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       5 
๗. การประเมินความเสี่ยงการทจุริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   6 
    องค์การบริหารส่วนตําท่าม่วง อำท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
    - ข้ันตอนที่  1  การระบุความเสี่ยงการทุจริต      6 
    - ข้ันตอนที่  ๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต     7 
    - ข้ันตอนที่  ๓  ระดับความเสี่ยงการทุจริต      7 
    - ข้ันตอนที่  ๔  การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต    7 
    - ข้ันตอนที่  ๕  แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต      8 
    - ข้ันตอนที่  6  การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทจุริต    9  
    - ข้ันตอนที่  7  การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทุจริต   10 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

ส่วนที่  ๑  ความเป็นมา 
 
  สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ
ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื ่อวันที่  ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๗๖ จากประเทศ
ที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทาง
ธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลง ทั้งหมด ๔ แหล่งการ
ประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหลง่การ
ประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๕ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใดและการสำรวจจากนัก
ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ องค์การบริหารส่วนดำบลท่าม่วงได้ดำเนินการตามคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสง่เสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 
  องค์การบริหารส่วนดำบลท่าม่วงจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนดำบล  
ท่าม่วงได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวางระบบการประเมิน 
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ส่วนที่  ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเปน็การปอ้งกนัการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมนิความเสีย่ง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญัหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ
เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตระดับองค์กร 
๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
๒) เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่าง 

ต่อเนื่อง 
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในกาบรรลุ 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๔) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน  การพิจารณาความเสี ่ยงการกำหนด
ประเด็นวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนดำบลท่าม่วง มี 
มาตรการระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริตก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัตงิานหลัก
ตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการ
ตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO  

๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่ม 
เติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการ 
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กำกับติดตาม Guidanceon Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้าน
การควบค ุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การ
ปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุม ภายในแต่เพิ่มเติมใน
ส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกจิการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ความคาดหวังของกิจการในการ
ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลกัความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการกำกบัดูแล 
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ - องค์กร จงูใจ รกัษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ - องค์กรผลกัดันให้ทกุดำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสียงอย่างครอบคลมุ 
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได ้
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมลูที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมลูภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได ้
หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมในแต่ละองค์ประกอบและหลกัการจะต้อง Present & Function 
มีอยู ่จริงและนำไปปฏิบัติได้ อีกทั ้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ 
๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 
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กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปญัหาที่เคยรบัรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ใหเ้กิดข้ึนซ้ำอีก 
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดสอ่งตั้งแต่ 
แรก ตั้งข้อบง่ช้ีบางเรื่องที่น่าสงสยัทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรอืให้ข้อมลูเบาะแสนั้นแก่ผูบ้รหิาร 

Preventive : ปอ้งกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุม่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรม 
ที่เคยรบัรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทัง้ทีรู่้ว่าทำไปมีความ
เสี่ยงตอ่การทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก 
 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรือ่ง 
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนทีเ่ป็นปัจจัยความเสี่ยงทีม่าจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต 
(Unknown Factor) 

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปจัจัยที่นำไปสูก่ารทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรอืโอกาสซึง่เกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกบั
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนบัสนุนการกระทำตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

 

 

 

 

 

 

 

Financail Pressure : แรงกดดันทางการเงิน 

Rationalization : การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง  : 

Opportunity : โอกาส 

 

 

Opportunity 



- 5 - 

๕. ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทุจริต 
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
๕.๒ ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตําาแหน่งหน้าที ่
๕.๓ ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
 
 
 

 

 

 

 

๖. ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่งการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใชอ้  านาจและต าแหนง่หนา้  ี่

การใชง้บประมาณและบรหิาร
จดัการีรพัยากรภาครฐั

1. การระบุความเสี่ยงการทุจริต

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต

4. การประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

5. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

7. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าท่าม่วง อำท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ขั้นตอนท่ี  ๑. การระบคุวามเสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี  ๑  ตารางระบุความเสีย่งการทุจริต (Know Factor และ Unknown Factor) 
ลำดับท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่นำวัสดุอปุกรณ์ของสำนกังานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

 ✓ 

2. การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 
- เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมูลฝอย มจีำนวนน้อย 
โดยให้รบัผิดชอบตัง้แต่เริ่มวางแผนการจัดเกบ็นอกสถานที่ เตรียม
ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน  

 ✓ 

๓. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนมุัต ิหรือ
ขออนุญาต ต่าง ๆ 
- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรบัเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน
การขออนุมัติ หรือขออนญุาตต่าง ๆ นอกเหนือจากทีก่ฎหมาย
กําาหนด 

 ✓ 

หมายเหตุ  :  Know Factor คือ ความเสี่ยงทีเ่คยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมปีระวัติอยู่แล้ว 
      Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ไมเ่คยเกิดหรือไมม่ีประวัติมาก่อน ปจัจัยความเสี่ยงที่มาจาก    
      การพยากรณ์ประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



- 7 - 

ขั้นตอนท่ี  ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนท่ี  ๓  ระดับความเสีย่งการทุจริต 

ตารางท่ี  ๒  ตารางแสดงวิเคราะห์ความเสีย่งการทุจริต 
ตารางท่ี  ๓  ตารางระดับความเสีย่งการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ไม่มีความเสี่ยง ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่นำวัสดุอปุกรณ์ของสำนกังานไปใช้ส่วนตัวที่
บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกจิกรรม
ส่วนตัว 

 
✓ 

      

การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 
- เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมูลฝอย มี
จำนวนน้อย โดยให้รบัผิดชอบตัง้แต่เริ่มวางแผนการ
จัดเกบ็นอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน  

 
✓ 

      

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ
อนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ 
- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน
การขออนุมัติ หรือขออนญุาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด 

 
✓ 

      

 

ขั้นตอนท่ี  ๔  การประเมินการควบคมุความเสี่ยงการทุจรติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้นำระดับความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๓ – 4 มาทำ 

การประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จ ะแบ่งเป็น 7 
ระดับ คือ 
  1. ระดับสูงสุด  :  ต้องจัดการแก้ไขอย่างเรง่ด่วนทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
  2. ระดับสูงมาก  :  ต้องจัดการแก้ไขอย่างทันที รวดเร็ว เพือ่ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
  3. ระดับสูง  :  ต้องจัดการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแกอ่งค์กร  
  4. ระดับกลาง  :  ต้องจัดการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
  5. ระดับต่ำ  :  สอบทานอย่างรายละเอียด และรบีแก้ไขเบือ้งต้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย        
แก่องค์กร 
  6. ระดับต่ำมาก  :  สอบทานอย่างรายละเอียด และรีบแก้ไขเบื้องต้น เพื่อไม่ใหเ้กิดความ
เสียหายแก่องค์กร 
  7. ระดับไม่มี  :  ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างต่อเนือ่งต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี  ๕  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
เริ่มรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรณีทีห่น่วยงานทำการประเมินการควบคุมความ 

เสี่ยงการทุจริต ในตารางที่ 3 – ๔ ยังไม่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูงสุด ระดับสูงมาก ระดบัสงู 
ระดับกลาง ระดับต่ำ และระดับต่ำมาก แต่พบว่าความเสี่ยงการทจุริตอยู่ใน ระดบัไม่มี ให้ทำการจัดทำแผน
บรหิารความเสี่ยงการทจุริตในเชิงเฝ้าระวัง ควบคุม ความเสีย่งการทจุริต 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในเชิงเฝ้าระวัง ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต 
ท่ี รูปแบบ/พฤติการณค์วามเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 
1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่นำวัสดุอปุกรณ์ของสำนกังานไปใช้
ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการ
ดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยส์ินของราชการ 
2. การตรวจสอบทรพัย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น
ประจำ 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาทรพัย์สินของราชการ 

2. การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 
- เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมูล
ฝอย มีจำนวนน้อย โดยใหร้ับผิดชอบตัง้แต่เริม่
วางแผนการจัดเกบ็นอกสถานที่ เตรียม
ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน  

1. แจง้ประชาสัมพันธ์ผู้เสียค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมลู
ฝอย ให้มาชำระที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
2. ผู้บังคับบญัชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง
ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
3. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าทีเ่พิ่มหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน 

3. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน
การขออนุมัติ หรือขออนญุาต ต่าง ๆ 
- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนอืจากที่กฎหมายกําาหนด 

1. ผู้บังคับบญัชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง
ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
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ขั้นตอนท่ี  6  การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแบบรายงานฯ ดังต่อไปนี ้

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ 

ไม่ม ี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

1 - การนำทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

 

- เจ้าหน้าที่นำวัสดุ
อุปกรณ์ของสำนักงาน
ไปใช้ส่วนตัวท่ีบ้าน 
และใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการ
ดำเนินกิจกรรม
ส่วนตัว 

1.ห้องเก็บพสัดุมีที่
สำหรับเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ ของวาง
กระจัดกระจายไม่เปน็
ระเบยีบ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง
วิธีการในการขอยืมใช้
ทรัพยส์ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบยีบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แก้ไขเพิม่เติมจนถึง
ปจัจุบัน) 

✓       1. จัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์สินของ
ราชการ 

2. การตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 
(ส่วนกลาง) ของ
ราชการเป็นประจำ 

3. การมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีดูแล
รักษาทรัพย์สินของ
ราชการ 

 

- จำนวนเรื่อง
ร้องเรยีนการนำ
ทรัพยส์ิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 

2 - การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูล
ฝอย 

 

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขน
ขยะมูลฝอย มี
จำนวนน้อย โดยให้
รับผิดชอบต้ังแต่เริม่
วางแผน การจัดเก็บ
นอกสถานที่ เตรียม
ใบเสร็จรับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไว้วางใจ 
2.ขาดการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการ
รับเงินและรวบรวม
เงิน 
3.เจ้าหน้าทีม่ีปัญหา
ทางการเงิน 

 

 ✓       1. แจ้งประชา 
สัมพันธ์ผู้เสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ให้
มาชำระท่ีทำการ
องค์ การบริหาร
ส่วนตำบลท่าม่วง 
2. ผู้บังคับ บัญ ชา 
มีการควบ คุมและ
ติดตามการทำงาน
อย่างใกล้ ชิดและ
กำชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
3. ดำเนินการ
จัดหาเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่ม
หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีผู้อื่นมา
ช่วยปฏิบัติงาน 

- จำนวนเรื่อง
ร้องเรยีนการ
ยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมลู
ฝอย 

 

3 - การเรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ใน
การขออนุมัติ 
หรือขออนุญาต 
ต่าง ๆ 

 

- เจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ในการ
ขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไว้วางใจ 

 ✓       1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการทำงาน
อย่างใกล้ชิดและ
กำชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

- จำนวนเรื่อง
ร้องเรยีนการ
เรยีกรับเงิน 
หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน 
ในการขอ
อนุมัติ หรือขอ
อนุญาต ต่าง ๆ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต....สำนกัปลัด / กองคลัง /กองชา่ง............. 
 
ชื่อผู้รายงาน................................................................................................................ ............. 
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ขั้นตอนท่ี  7  การรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งกรณีพบ/ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานฯ ดังต่อไปนี้ (กรณีพบความ
เสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ระดับสูงข้ึนไป ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันทราบทุกระยะ) 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ เจ้าหน้าที่นำวัสดุอปุกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน 
มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยส์ินของราชการ 
  2. การตรวจสอบทรพัย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ 
  3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยส์ินของราชการ 
ระดับของความเสี่ยง  
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง  ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
   เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
   เริม่ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
   เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน  
    
ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องรอ้งเรียนการนำทรพัย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลการดำเนินงาน  

ผู้รายงาน   
สังกัด   
วันเดือนปีที่รายงาน   
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แบบรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 

เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 

มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. แจง้ประชาสัมพันธ์ผู้เสียค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมลูฝอย ให้มาชำระที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  

  
2. ผู้บังคับบญัชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  

  
3. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าทีเ่พิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผูอ้ื่นมา
ช่วยปฏิบัติงาน 

ระดับของความเสี่ยง  
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง  ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
   เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
   เริม่ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
   เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน  
    
ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องรอ้งเรียนการยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
ผลการดำเนินงาน  

ผู้รายงาน   
สังกัด   
วันเดือนปีที่รายงาน   
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แบบรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนมุัต ิหรือขออนญุาต     
ต่าง ๆ 
 

เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาต ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 

 

 

 
 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 

Policy) 
  

ระดับของความเสี่ยง  
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง  ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
   เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
   เริม่ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
   เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน  
    
ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องรอ้งเรียนการเรียกรบัเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ 

หรือขออนญุาต ต่าง ๆ 

ผลการดำเนินงาน  

ผู้รายงาน   
สังกัด   
วันเดือนปีที่รายงาน   


