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คำนำ 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ     
ที่คนหา ตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจำาเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข 
ปญหาการทุจริต ที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำานง ของทุกองคกร 
ที่รวมตอตานการ ทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนำาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาใชในองคกรจะชวย ใหเปนหลักประกันในระดับหนึ ่ง ไดวาการดำาเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต          
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ปญหานอยกวาองคกรอื ่น หรือหากเกิด         
ความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอย กวาองคกรที่ไมมีการนำาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต        
มาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยให เปนสวนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำา ซึ่งไมใชการเพ่ิม
ภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง     
ในองคกร จึงไดนำาแนวคิดการบริหารความเสี ่ยงมาเปนเครื ่องมือดำาเนินการเพื ่อปองกันความผิดพลาด          
ความเสียหาย และความ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานในอนาคต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        
จะเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับ เคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำาสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื ่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติ     มิชอบที่กำาหนดใหทุกสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก ทุกภาคสวน ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติ        มิชอบได  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จึงไดจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน    
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๑ ความเปนมา 

 
สืบเนื่องจากองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศ   

ผลคะแนนดัชนีการร ับร ู การทุจร ิต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำาป ๒๕๕๙ เม ื ่อว ันที่             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยไดรับคะแนน ๓๕ คะแนน อยูในลำาดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เขารวม ประเมิน 
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากป ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยูในลำาดับที่ ๗๖ จากประเทศ
ที่เขารวมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินที่เกี่ยวของกับการ อำนวยความสะดวก     
ทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมากในป ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหลงการประเมินที่ คะแนนลดลง ทั้งหมด ๔ แหลง
การประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหลง   
การประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๕ คะแนน) ซึ ่งเปนแหลง      
การประเมินที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเกี่ยวของกับการทุจริตมากนอยเพียงใดและการสำรวจจาก    
นักธุรกิจที่เขามาลงทุนในประเทศวาภาคธุรกิจ ตองจายเงินสินบนในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ องคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองไดดำเนินการตามคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ ปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข ปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการใหพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จึงเห็นความจำเปนที่ตองมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตำบล
รอบเมือง ไดใหความสำคัญและถือเปนนโยบายขององคกรดวยการสั่งการใหมีการวางระบบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะ ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต 
ใหแกบุคลากรของ องคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำาเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวย ใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำาเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอย กวาองคกรที่ไมมีการนำาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการ
เตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวน หน่ึงของการปฏิบัติงานประจำา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

๑.๑ วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
      ๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำาใหเกิดความเสียหายตอการดำเนินงานที่อาจจะ

เกิดขึ้นใน อนาคตใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดและสามารถควบคุมได ตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
      ๒) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอยาง

ตอเน่ือง 
      ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันในการ

บรรลุ ตามเปาหมายที่กำาหนดไว 
      ๔) เพื่อใหบุคลากรไดรับรู ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเปนระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็น 
      วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบล

รอบเมือง มี มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
  
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง  
กอนปฏิบัติ งานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ     
ของการเฝาระวัง ความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี       
การรับรูและยอมรับจากผูที่ เกี่ยวของ (ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายใน     
จะเปนในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทานเปนลักษณะ Post-Decision  
 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป ๑๙๙๒ โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพิ่มเติม
อีก ๓ ครั ้ง คือ ครั ้งแรกเมื ่อป ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อป ๒๐๐๙ เปนแนวทางดานการ
กำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั ้งที ่ ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทางเพิ ่มเติม     
ด  า นก า รค วบค ุ ม ภ าย ใ น  Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices         
การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ที่กำหนดใหมีการควบคุม ภายในแตเพิ่มเติม   



ในสวนอื่นๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสำคัญอยางยิ่งในการที่จะตอบสนองความคาดหวังของกิจการในการ
ปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
  สำาหร ับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบดวย ๕ องค ประกอบ ๑๗ หล ักการ ด ังน้ี 
องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑  องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล 
หลักการที่ ๓  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔  องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕  องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖  กำหนดเปาหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗  ระบุและวิเคราะหความเสียงอยางครอบคลุม  
หลักการที่ ๘  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐  ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
หลักการที่ ๑๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒  ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓  องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔  มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำาเนินตอไปได  
หลักการที่ ๑๕  มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม

ภายใน 
องคประกอบที่  ๕ : กิจกรรมการกำากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ ๑๖  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗  ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function 

(มีอยูจริง และ นำาไปปฏิบัติได) อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลสำหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับน้ีจะเนนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องคประกอบที่ ๒ หลักการที่ 
๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนหลัก 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี ้

Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดสิ่งที่มีประวัติอยูแลวทำาอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก 
Detective : เฝาระวังสอดสองติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแต

แรก ต้ังขอบงช้ีบางเรื่องที่นาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือใหขอมูลเบาะแสน้ันแกผูบริหาร 
Preventive : ปองกันหลีกเลี ่ยงพฤติกรรมที ่นำไปสู การสุ มเสี ่ยงตอการกระทำผิดในสวนที่

พฤติกรรม 
Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาใน

เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคยในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor) 



๔. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต 
องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน

หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออนและ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)  
 

องคบประกอบของการทุจรติ หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเปน ๓ ดาน ดังน้ี  

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่  
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
5. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่

การใชจายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 



1. การระบคุวามเสีย่ง 
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตำบล

รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ลำดับที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Know Factor 

1 การนำาทรัพยสินของราชการไปใชประโยชนสวนตัว 
     - เจาหนาที่บางรายนำวัสดุอุปกรณของสำนักงานไปใชสวน 
ตัวที่บาน และใชรถยนตสวนกลางในการดำเนินกิจกรรม 
สวนตัว 

  

2 การยักยอกเงินคาน้ำประปา คาภาษี ที่ดินและสิ่งกอสราง 
     - เจาหนาที่จัดเก็บคาน้ำประปา คาภาษี ที่ดินและสิ่ง 
กอสราง จำนวนนอย โดยใหรบัผิดชอบต้ังแตเริ่มวางแผน การ
จัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รับเงิน 
รวบรวมและนำสงเงินลาชา ทำใหใบเสรจ็รบัเงิน สูญหาย และ
ไมออกใบเสร็จรับเงิน 

  

3 การเรียกรับเงิน หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน ในการ ขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตตาง ๆ 
     - เจาหนาที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน 
ตอบแทนอ่ืน ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ตางๆ 
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 

  

 
หมายเหตุ :  Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซำ้สูง หรือมีประวัติอยูแลว 

     Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขยีว สีเหลือง สีสม สีแดง 
การนำทรัพยสินของราชการไปใชประโยชนสวนตัว 

- เจาหนาที ่บางรายนำวัสดุอุปกรณของสำนักงานไปใช
สวนตัวที่บาน และใชรถยนตสวนกลางในการดำาเนินกิจกรรม
สวนตัว 

    

การยักยอกเงินคานำ้ประปา คาภาษี ที่ดินและสิ่งกอสราง 
     - เจ าหนาท ี ่จ ัดเก ็บคาน้ำประปา ค าภาษี ท ี ่ด ินและ
สิ่งกอสรางจำนวนนอย โดยใหรับผิดชอบต้ังแตเริ่มวางแผน การ
จัดเก็บนอกสถานที่เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงิน 
รวบรวมและนำสงเงินลาชา ทำใหใบเสร็จรับเงินสูญหาย และ
ไมออกใบเสร็จรับเงิน 

    

การเรียกรับเงิน หรือประโยชนตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตตาง ๆ 
     - เจาหนาที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน 
ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตางๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด 

    

 
หมายเหตุ : 
สถานะสีเขียว :    ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง :   ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 

  ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
สถานะสีสม :   ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายหนวยงานภายในองคกร 

  มีหลายขั้นตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมากเปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรูจักไมสามารถ 

  ตรวจสอบไดชัดเจนไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

ตารางที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเปน 

ของการระวัง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 
คาความเสี่ยง 

รวมจำเปน x รนุแรง 
การนำทรัพยสินของราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 
     - เจาหนาที ่บางรายนำวัสดุอุปกรณของ
สำนักงานไปใชสวนตัวที ่บาน และใชรถยนต
สวนกลางในการดำเนินกิจกรรมสวนตัว 

2 2 4 

การยักยอกเงินคาน้ำประปา คาภาษี ที ่ดิน
และ สิ่งกอสราง 
     - เจาหนาที ่จัดเก็บคาน้ำประปา คาภาษี 
ท ี ่ด ินและส ิ ่ งก อสร างจำนวนนอย โดยให
ร ับผ ิดชอบตั ้ งแต  เร ิ ่มวางแผนการจ ัดเ ก็บ      
นอกสถานที่เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จ      
ร ับเง ินรวบรวมและนำส งเง ินล าช าทำให
ใบเสร็จรับเงินสูญหายและไมออกใบเสร็จรับเงิน 

2 2 4 

การเรียกรับเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืน  
ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตางๆ 
     - เจ าหนาท ี ่บางรายเร ียกร ับเง ิน หรือ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ในการขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตตางๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 

2 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
      องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดนำคาความเสี่ยงรวม (ความจำเปน x ความรุนแรง)  
จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตวามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดสองเฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ 
จะแบงเปน  ๓ ระดับ คือ 
      ระดับดี : จัดการไดทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน 

    ระดับพอใช : จัดการไดโดยสวนใหญมีบางครั้งที่ยังจัดการไมไดกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ
มอบผลงานองคกรแตยอมรับไดมีความเขาใจ 

    ระดับออน :  จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจายมีผลกระทบ  
ถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมไดไมมีความเขาใจ 
 
ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสีย่ง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
การนำทรัพยสินของราชการไปใช
ประโยชน สวนตัว 
     - เจาหนาที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ
ของ สำนักงานไปใชสวนตัวที่บาน และใช
รถยนต สวนกลางในการดำเนินกิจกรรม
สวนตัว 

พอใช    

การยักยอกเงนิคาน้ำประปา คาภาษี 
ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
     - เจาหนาที่จัดเก็บคาน้ำประปา คา
ภาษี ที่ดิน และสิ่งกอสรางจำนวนนอย 
โดยใหรับผิดชอบต้ังแตเริ่มวางแผนการ
จัดเก็บนอกสถาน ที่เตรียมใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จรบัเงิน รวบรวมและนำสงเงิน
ลาชา ทำใหใบเสร็จรับ เงินสญูหาย และ
ไมออกใบเสร็จรับเงิน 

พอใช    

การเรียกรับเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืน 
ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตาง ๆ 
     - เจาหนาที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตตางๆ นอกเหนือจากที่
กฎหมาย กำหนด 

พอใช    

 
 



  5. การจัดทำรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

ตารางที่ 5 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขัน้ตอน
การดำเนินงาน 

เหตุการณความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสีย่งที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการปองกัน
เพื่อไมเกิดเหต ุ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1 โปรดระบุชื่อ
โครงการ 
(ถามี) 

การนำทรัพยสิน
ของทางราชการ
ไปใชประโยชน
สวนตัว 

มีเจาหนาท่ีบางราย
นำวัสดุอุปกรณของ
สำนักงาน ไปใช
สวนตัวท่ีบาน และ 
ใชรถยนตสวนกลาง
ในการดำเนิน
กิจกรรมสวนตัว 

1. หองเก็บพัสดุมีท่ี
สำหรับเก็บพัสดุไม
เพียงพอ 
2. บุคลากรสวนใหญ
ไมทราบหรือรับรูถึง
วิธีการในการขอยืม
ใชทรัพยสินของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

       

1.จัดทำทะเบียน
คุมทรัพยสินของ
ราชการ 
2. สรางจิตสำนกึ
ในการ 
แยกแยะประโยชน
สวนตนและ 
ประโยชนสวนรวม 
3.จัดทำคูมือการใช
ทรัพยสิน ทาง
ราชการ องคการ
บริหาร สวนตำบล
รอบเมือง 

จำนวนเรื่อง
รองเรียนการนำ
ทรัพยสิน
ราชการไปใช
ประโยชน
สวนตัว 

2 โปรดระบุชื่อ
โครงการ 
(ถามี) 

การยักยอกเงิน
คาน้ำประปา คา
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

มีเจาหนาท่ีจัดเก็บคา
น้ำประปา คาภาษี
ท่ีดินและ สิ่งกอสราง 
จำนวนนอยโดยให
รับผิดชอบตั้งแตเริ่ม 
วางแผนการจัดเก็บ
นอกสถานท่ีเตรียม
ใบเสร็จรับเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน 
รวบรวมและนำสง
เงินลาชาทำให

1.ผูบังคบับัญชาขาด
การควบคุมอยาง
ใกลชิดไววางใจ 
2.ขาดการแบงแยก
หนาท่ีระหวางการ
รับเงินและ 
รวบรวมเงิน 
3.เจาหนาท่ีมีปญหา
ทางการเงิน 

 

       

1.แจงผูเสียคา
น้ำประปา คาภาษี 
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ใหมา
ชำระท่ีท่ีทำาการ
องคการบริหาร
สวนตำบล 
2.ผูบังคบับัญชามี
การควบคุม และ
ติดตามการทำงาน
อยางใกลชิดและ

จำนวนเรื่อง
รองเรียนการ
ยักยอกเงินคา
น้ำประปาคา
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 



ลำดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขัน้ตอน
การดำเนินงาน 

เหตุการณความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสีย่งที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการปองกัน
เพื่อไมเกิดเหต ุ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

ใบเสร็จรับเงินสูญ
หายและไมออกใบ 
เสร็จรับเงิน 

กำชับใหเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
3.ดำเนินการจัดหา
เจาหนาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ิมหรือมอบ 
หมายเจาหนาท่ี
ผูอ่ืนมาชวย 
ปฏิบัติงาน 

3 โปรดระบุชื่อ
โครงการ 
(ถามี) 

การเรียกรับเงิน
หรือประโยชน
ตอบแทนอ่ืน ใน
การขออนุมัติ
หรือขออนุญาต
ตาง ๆ 

เจาหนาท่ีบางราย
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชนตอบแทน
อ่ืนในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาต 
ตางๆ นอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายกำหนด 

1.ผูบังคบับัญชาขาด
การควบคุมอยาง
ใกลชิดไววางใจ 
2.แผนผังข้ันตอน
การปฏิบัติงานไม
ละเอียดชัดเจนและ
ขาดการ
ประชาสัมพันธ 

 

       

1.จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานแผนผงั
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให
ละเอียดชัดเจนและ
เผยแพรให
เจาหนาท่ีใน
หนวยงานไดรับ 
ทราบและถือ
ปฏิบัติใหเปน 
แนวทางเดียวกัน 
2.ผูบังคบับัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการ ทำงาน
อยางใกลชิดและ 
กำชับใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติ ตาม
ระเบียบอยาง 
เครงครัด 

จำนวนเรื่อง
รองเรียนการ
เรียกรับเงินหรือ
ประโยชนตอบ
แทนอ่ืนในการ
ขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตตาง ๆ 
นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกำหนด 



6. การรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำทรัพยสินของราชการไปใชประโยชนสวนตัว 
เหตุการณความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจาหนาที่บางรายนำวัสดุอุปกรณของสำนักงานไป

ใชสวนตัวที่บาน และใชรถยนตสวนกลางในการ
ดำเนินกิจกรรมสวนตัว 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสนิของราชการ 
2. สรางจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม 
3. จัดทำคูมือการใชทรัพยสนิทางราชการองคการ
บริหารสวนตำบลรอบเมือง 

ระดับความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดำเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน  
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนการนำทรัพยสินราชการไปใช

ประโยชนสวนตัว 
ผลการดำเนินงาน  
ผูรายงาน  
สังกัด  
วันเดือนปที่รายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การยักยอกเงินคาน้ำประปา คาภาษีที่ดินและ

สิ่งกอสราง 
เหตุการณความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจาหนาที่จัดเก็บคาน้ำประปา คาภาษีที่ดินและ

สิ่งกอสรางจำนวนนอย โดยใหรับผิดชอบต้ังแตเริ่ม
วางแผนการจัดเก็บนอกสถานที่เตรียมใบเสร็จรับเงิน 
ออกใบเสร็จรบัเงิน รวบรวมและนำสงเงินลาชา ทำ
ใหใบเสรจ็รับเงินสูญหาย และไมออกใบเสรจ็รับเงิน 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. แจงผูเสียคาน้ำประปา คาภาษีที่ดินและ
สิ่งกอสราง ใหมาชำระที่ที่ทำการองคการบริหาร
สวนตำบล 
2. ผูบังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทำงานอยางใกลชิดและ กำชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด 
3. ดำเนินการจัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เพ่ิมหรือ
มอบหมายเจาหนาที่ผูอ่ืนมาชวยปฏิบัติงาน 

ระดับความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดำเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน  
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนการนำทรัพยสินราชการไปใช

ประโยชนสวนตัว 
ผลการดำเนินงาน  
ผูรายงาน  
สังกัด  
วันเดือนปที่รายงาน  

 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การเรียกรับเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืน ในการ

ขออนุมัติหรือขออนุญาตตางๆ 
เหตุการณความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น เจาหนาที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชนตอบ

แทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตางๆ 
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจนและเผยแพรให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
2. ผูบังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทำงานอยางใกล ชิดและกำชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด 

ระดับความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดำเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน  
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนการนำทรัพยสินราชการไปใช

ประโยชนสวนตัว 
ผลการดำเนินงาน  
ผูรายงาน  
สังกัด  
วันเดือนปที่รายงาน  
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