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ค ำน ำ 

เหตุการณ์ความเสีย่งดา้นการทุจรติเกดิแลว้จะมผีลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
ทีค่น้หาต้นตอทีแ่ทจ้รงิไดย้าก ความเสีย่งจงึจ าเป็นต้องคดิล่วงหน้าเสนอ การป้องกนัการทุจรติ คอื การ  
แกปั้ญหาการทุจรติทีย่ ัง่ยนื ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหน้าสว่นราชการ และเป็นเจตจ านงของ
ทุกองคก์รทีร่่วมต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ อนัเป็นวาระเร่งด่วนของรฐับาล  

การน าเครื่องมอืประเมนิความเสีย่งการทุจรติมาใชใ้นองคก์ร จะช่วยใหเ้ป็นหลกัประกนัในระดบั
หนึ่งไดว้่าการด าเนินการขององคก์รจะไม่มกีารทุจรติ หรอืในกรณีทีพ่บกบัการทุจรติทีไ่ม่คาดคดิ โอกาส
ทีจ่ะประสบกบัปัญหาน้อยกว่าองคก์รอื่น หรอืหากเกดิความเสยีหายขึน้กจ็ะเป็นความเสยีหายทีน้่อยกว่า 
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว ้โดยใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานประจ า ซึง่ไม่ใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ
ขบัเคลื่อนหน่วยงานภาครฐัให้บรหิารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจรติจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการขบัเคลื่อนธรรมาภบิาลเพื่อลดปัญหาการทุจรติภาครฐั  ตามค าสัง่รกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ 
ที่ 69/2557 ลงวนัที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ปัญหาการทุจริต
ประพฤตมิชิอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบรหิารงาน และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกดักัน้มใิห้
เกดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได้ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลกั จงึได้ท าการประเมนิความเสีย่ง
ของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจจะก่อเกิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบดว้ย ผลการประเมนิความเสีย่งการ
ทุจรติ ปี 2564 เหตุการณ์ความเสีย่ง ตลอดถงึมาตรการและการด าเนินการในการบรหิารจดัการความ
เสีย่ง 
 

 

 

 

สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 

 
 
 
 



 
 
 
 
   

สำรบญั 

 

เรื่อง                   หน้า 
 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิความเสีย่งการทุจรติ        1  
การบรหิารจดัการความเสีย่งมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร    
 1  
กรอบการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ         1 
องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิการทุจรติ         
 2 ขอบเขตประเมนิความเสีย่งการทุจรติ        
 2 ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ       
  3  
วธิวีเิคราะหค์วามเสีย่ง           3  
การระบุความเสีย่ง          3  
การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง          4  
เมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง          
 4  
การประเมนิการควบคุมความเสีย่ง         5  
แผนบรหิารความเสีย่ง          6 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 

1.  วตัถปุระสงคก์ำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
มาตรการป้องกนัการทุจรติสามารถจะช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติในองคก์ร  ได ้
ดงันัน้  

การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ  การออกแบบและการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุม ภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสีย่งด้านการทุจรติ ตลอดจนการสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการต่อตา้น การ
ทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทัง้นี้  การน าเครื่องมือ
ประเมนิความเสีย่งมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กร
จะไม่มี การทุจรติ หรือในกรณีที่พบกับการทุจรติที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องคก์รอื่น หรอืหากเกดิความเสยีหายขึน้กจ็ะเป็นความเสยีหายทีน้่อยกว่าองคก์รทีไ่ม่มกีารน าเครื่องมอื
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏบิตังิานประจ า ซึง่ไม่ใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด  

วตัถุประสงค์หลกัของการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ เพื่อให้หน่วยงานภาครฐัมีมาตรการ  
ระบบ หรอื แนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ ซึง่เป็น 
มาตรการป้องกนัการทุจรติเชงิรุกทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  

 

2. กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร  
การบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นการท างานในลกัษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมนิความเสี่ยง 

ก่อนปฏบิตังิานทุกครัง้ และแทรกกจิกรรมการตอบโต้ความเสีย่งไวก้่อนเริม่ปฏบิตังิานหลกัตามภาระงาน
ปกต ิของการเฝ้าระวงัความเสีย่งล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกนัโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผดิชอบ
ปกติที่มีการ รบัรู้และยอมรบัจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการ
ตรวจสอบภายในจะเป็น ลกัษณะก ากบัตดิตามความเสีย่งเป็นการสอบทาน เป็นลกัษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต  



กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัมาตัง้แต่เริม่ 
ออกประกาศใชเ้มื่อปี 1992 ส าหรบัมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลกัการ 
ดงันี้ 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ(Control Environment)  
หลกัการที ่1 องคก์รยดึหลกัความซื่อตรงและจรยิธรรม  
หลกัการที ่2 คณะกรรมการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการก ากบัดแูล  
หลกัการที ่3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสัง่การชดัเจน  
หลกัการที ่4 องคก์ร จงูใจ รกัษาไว ้และจงูใจพนกังาน  
หลกัการที ่5 องคก์รผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน  

องคป์ระกอบท่ี 2 กำรประเมินควำมเส่ียง(Risk Assessment)  
หลกัการที ่6 ก าหนดเป้าหมายชดัเจน  
หลกัการที ่7 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลุม  
หลกัการที ่8 พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ  
หลกัการที ่9 ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรควบคมุ(Control Activities)  
หลกัการที ่10 ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้  
หลกัการที ่11 พฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการควบคุม  
หลกัการที ่12 ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิตัไิด ้ 

องคป์ระกอบท่ี 4 สำรสนเทศและกำรส่ือสำร(Information and Communication)  
หลกัการที ่13 องคก์รขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ  
หลกัการที ่14 มกีารสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ใหก้ารควบคุมภายในด าเนินต่อไปได ้ 
หลกัการที ่15 มกีารสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจกระทบต่อการ
ควบคุม 
                  ภายใน  

องคป์ระกอบท่ี 5 กิจกรรมกำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลกัการที ่16 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน  
หลกัการที ่17 ประเมนิและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลาและ

เหมาะสม ทัง้นี้องคป์ระกอบการควบคุมภายในแต่ละองคป์ระกอบและหลกัการจะต้อง Present 
& Function  

(มอียู่จรงิและน าไปปฏบิตัไิด)้ อกีทัง้ท างานอย่างสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั จงึจะท าใหก้ารควบคุมภายใน
ม ีประสทิธผิล  



 
4. องคป์ระกอบท่ีท ำให้เกิดกำรทุจริต  

องคป์ระกอบหรอืปัจจยัทีน่ าไปสูก่ารทุจรติ ประกอบดว้ย Pressure/Incentive หรอืแรง กดดนั
หรอืแรงจูงใจ Opportunity หรอื โอกาส ซึง่เกดิจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากบั 
ควบคุมภายในขององคก์รมจุีดอ่อน และ Rationalization หรอื การหาเหตุผลสนบัสนุนการกระท าตาม
ทฤษฎ ีสามเหลีย่มการทุจรติ (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงพระราม จะแบ่งความเสีย่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้  
5.1 ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ี

ภารกจิใหบ้รกิารประชาชนอนุมตั ิหรอือนุญาต ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการ
พจิารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสีย่งการการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่Opportunity  
5.3 ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากร 

ภาครฐั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขัน้ตอนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต มี 9 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

Opportunity 

การพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต 

การใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารจดัการทรพัยากร 

การใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่



1. การะบุความเสีย่ง  
2. การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง  
3. เมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง  
4. การประเมนิการควบคุมความเสีย่ง  
5. แผนบรหิารความเสีย่ง  
6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเสีย่ง  
7. จดัท าระบบการบรหิารความเสีย่ง  
8. การจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง  

 
7. วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
 การเตรยีมการเพือ่ประเมนิความเสีย่ง ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
      -  คดัเลอืกกระบวนการงานของประเภทดา้นนัน้ ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิการทุจรติ (มาจาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการอนุมตัพิจิารณา อนุญาต
ความเสีย่ง การทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่และความเสีย่งการทุจรติใน
ความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั) 
      -  เลอืกงานทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
      -  เลอืกกระบวนงาน จากทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
      -  เตรยีมขอ้มลู ขัน้ตอน แนวทาง หรอืเกณฑก์ารปฏบิตังิาน ของกระบวนงานทีจ่ะท าการ
ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ตวัอย่ำง- 



 
 

7.1 การระบุความเสีย่ง (Risk Identification) 
 การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเตรยีมขอ้มลู ในสว่นของรายละเอยีดและขัน้ตอน แนวทางหรอืเกณฑ์
การปฏบิตัขิองกระบวนการงานทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ซึง่ในการปฏบิตังิานนัน้ อาจ
ประกอบดว้ยกระบวนการย่อย จงึใหร้ะบุความเสีย่งโดยอธบิายรายละเอยีด รูปแบบ พฤตกิารณ์ความ
เสีย่งทีเ่สีย่งต่อการทุจรติเท่านัน้ และในการประเมนิตอ้งค านึงถงึความเสีย่งในภาพรวมของการ
ด าเนินงานเรื่องทีจ่ะท าการประเมนิ เนื่องจากในระบบงานการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนอาจไม่พบความ
เสีย่งหรอืความเสีย่งต ่า แต่อาจพบว่ามคีวามเสีย่งในเรื่องนัน้ ๆ ในการด าเนินงานทีไ่ม่อยู่ในขัน้ตอนก็
เป็นได ้โดยไม่ตอ้งค านึงว่าหน่วยงานจะมมีาตรการป้องกนัการทุจรติ หรอืแกไ้ขความเสีย่งการทุจรติอยู่
แลว้ น าขอ้มลูรายละเอยีดดงักล่าวลงในประเภทความเสีย่ง ซึง่เป็น Known factor และ Unknown factor  
 
Known factor ความเสีย่ง ปัญหา/พฤตกิรรมทีเ่คยเกดิขึน้ เคยรบัรูว้่าเคยเกดิมาก่อน คาดหมายว่า 

จะมโีอกาสเกดิขึน้ซ ้า  
Unknown factor ปัจจยัความเสีย่งทีม่าจาการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤตกิรรมความเสีย่งอาจเกดิขึน้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดา้นการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตทาง
ราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสรา้ง 
ดดัแปลงอาคารหรอืรือ้ถอน

รายละเอยีดขัน้ตอน แนวทางหรอื
เกณฑก์ารขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร



 
-ตวัอย่าง- 

ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2564 

ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ดา้น  
 ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่

มภีารกจิ ใหบ้รกิารประชาชนอนุมตั ิหรอือนุญาต ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสีย่งการการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่ 

 ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิาร
จดัการ ทรพัยากรภาครฐั  

ชื่อกระบวนการงาน.............โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีสายบา้น.......................... 
ชื่อหน่วยงาน

................................................................................................................ 
ผูร้บัผดิชอบ..........................................................โทรศพัท.์........................................ 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor)  
ท่ี โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต ประเภทควำมเส่ียงกำรทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยงัไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 เจา้หน้าทีร่่วมกบัผูร้บัจา้ง มกีารลด ปรมิาณงาน 
เพือ่ประหยดั งบประมาณในการก่อสรา้ง หรอืม ี
การตรวจรบังานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
2.กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเส่ียง  
ความหมายของสถานะความเสีย่งตามสไีฟจราจร มรีายละเอยีด ดงันี้  
สถานะสเีขยีว : ความเสีย่งระดบัต ่า  
สถานะสเีหลอืง   :   ความเสีย่งระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัใน

ระหว่าง 
                    ปฏบิตังิาน ตามปกตคิวบคุมดแูลได้  
สถานะสสีม้   :   ความเสีย่งระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ผีูเ้กีย่วขอ้งหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองคก์ร มหีลายขัน้ตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่มอี านาจควบคุม

ขา้ม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าทีป่กต ิ 



สถานะสแีดง  :   ความเสีย่งระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก 
คนทีไ่ม ่รูจ้กั ไม่สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถก ากบัตดิตามไดอ้ย่างใกลช้ดิหรอือย่างสม ่าเสมอ  

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเส่ียง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)  

ท่ี โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตอาจมคีณะกรรมการ

บางท่านเอือ้ยประโยชน์ใหก้บัผูข้ออนุญาตบาง
รายการทีคุ่ณสมบตัไิม่ถูกตอ้งครบถว้นตาม
หลกัเกณฑ ์

 ✓   

3. เมทริกส์ระดบัควำมเส่ียง  
3.1 ระดบัควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวงั  
ระดบั 3 หมายถงึ เป็นขัน้ตอนหลกัของกระบวนการและมคีวามเสีย่งในการทุจรติสูง  
ระดบั 2 หมายถงึ เป็นขัน้ตอนหลกัของกระบวนการและมคีวามเสีย่งในการทุจรติทีไ่ม่

สงูมาก  
ระดบั 1 หมายถงึ เป็นขัน้ตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบ  
ระดบั 3 หมายถงึ มผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิาร/ผูม้สีว่นไดเ้สยี/หน่วยงานก ากบัดแูล/

พนัธมติร/ เครอืข่าย/ทางการเงนิ ในระดบัทีรุ่นแรง  
ระดบั 2 หมายถงึ มผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิาร/ผูม้สีว่นไดเ้สยี/หน่วยงานก ากบัดแูล/

พนัธมติร/ เครอืข่าย/ทางการเงนิ ในระดบัไม่รุนแรง  
ระดบั 1 หมายถงึ มผีลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรยีนรู/้องคค์วามรู้  

 
ตำรำงท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้ำระวงั 2 มิติ  
โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต ระดบัควำมจ ำเป็น 

ของกำรเฝ้ำระวงั  
3 2 1 

ระดบัควำม
รนุแรง  

ของผลกระทบ  
3 2 1 

ค่ำควำมเส่ียง
รวม  

จ ำเป็น x รนุแรง 

เจา้หน้าทีเ่รยีกรบั ผลประโยชน์
ในระหว่างการ ตรวจรบังาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลกัฐาน 
ประกอบการพจิารณา 

 
2 

 
2 

 
6 

 
3.1 ระดบัควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวงั 

โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต กิจกรรมหรือขัน้ตอน กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 



หลกั MUST SHOULD 
เจา้หน้าทีเ่รยีกรบัผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรบังาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลกัฐาน ประกอบการ
พจิารณา 

3  

 
3.2 ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบ  

โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 

1 2 3 

เจา้หน้าทีเ่รยีกรบัผลประโยชน์ใน ระหว่าง
การตรวจรบังาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐาน ประกอบการพจิารณา 

x   

 
 
 

4. กำรประเมินกำรควบคมุควำมเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment)  
ระดบัการควบคุมความเสีย่งการทุจรติ แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้  
ดี: จดัการไดท้นัท ีทุกครัง้ทีเ่กดิความเสีย่ง ไม่กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บัมอบผลงาน 

องคก์ร ไม่มผีลเสยีทางการเงนิ ไม่มรีายจ่ายเพิม่  
พอใช้: จดัการไดโ้ดยสว่นใหญ่ มบีางครัง้ยงัจดัการไม่ได ้กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บั

มอบ ผลงานองคก์ร แต่ยอมรบัได ้มคีวามเขา้ใจ  
อ่อน : จดัการไม่ได ้หรอืไดเ้พยีงสว่นน้อย การจดัการเพิม่เกดิจากรายจ่าย มผีลกระทบ

ถงึ ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บัมอบผลงานและยอมรบัไม่ได ้ไม่มคีวามเขา้ใจ  
 
        ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคมุควำมเส่ียง 

โอกำส/ควำมเส่ียง
กำรทุจริต 

คณุภำพกำร
จดักำร 

ค่ำประเมินกำรควบคมุควำมเส่ียงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเส่ียง
ระดบัต ำ่ 

ค่ำควำมเส่ียง 
ระดบัปำน
กลำง 

ค่ำควำม
เส่ียง 

ระดบัสูง 
การพจิารณาอนุมตั ิ
อนุญาตอาจมี
คณะกรรมการบางท่าน
เอือ้ยประโยชน์ใหก้บัผู้
ขออนุญาตบางรายการ

พอใช ้ ✓   



ทีคุ่ณสมบตัไิม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตาม
หลกัเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 แผนบริหำรควำมเส่ียง 
 การน าเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู ค่อนขา้งสงู และปานกลางมาท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
ตามล าดบัความรุนแรง 
 ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเส่ียง 
ช่ือแผนบริหำรควำมเส่ียง.................................แผนบริหำรควำมเส่ียงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหลกั 

ควำมเส่ียง กระบวนงำน รปูแบบ 
พฤติกำรณ์ควำม 
เส่ียงกำรทุจริต 

มำตรกำรด ำเนินกำรป้องกนักำร
ทุจริต 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รบั 
ผิด
ชอบ 

เจา้หน้าทีร่ว่มกบั
ผูร้บัจา้ง มกีารลด
ปรมิาณงาน เพื่อ
ประหยดังบประมาณ
ใน การก่อสรา้ง หรอื

เจา้หน้าทีเ่รยีกรบั 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ 
ตรวจรบังาน 
ตรวจสอบ 

เจา้หน้าทีเ่รยีกรบั 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รบังาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลกัฐาน 

เจา้หน้าทีเ่รยีกรบั ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรบังาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลกัฐาน ประกอบการ
พจิารณา ส่งโครงการเขา้ร่วม
โครงการความโปร่งใส ในการ

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

กอง
คลงั 
กองช่าง 



มกีารตรวจรบังานไม่
เป็นไปตามรปูแบบ
รายการ 

เอกสาร หลกัฐาน 
ประกอบการ
พจิารณา 

ประกอบการ
พจิารณา 

ก่อสรา้งภาครฐั(Construction 
Sector Transparency Initiative : 
CoST) ร่วมกบักรมบญัชกีลาง มี
ภาค ประชาชนทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยี
เขา้ร่วม ประชมุและเสนอแนะ
ขอ้คดิเหน็ในการ ด าเนินงาน พรอ้ม
ทัง้ใหภ้าคประชาชนเขา้ ร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
ได ้ตลอดเวลา 

 
 

ธนกฤต  ศรทีอง 
 (นายธนกฤต  ศรทีอง) 
หวัหน้าส านกัปลดั 

 

อาทติย ์ อวยชยั 
(นายอาทติย ์ อวยชยั) 

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 
 

สุดสาคร  ทองใบ 
(นายสุดสาคร  ทองใบ) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 
 
 


