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คำนำ 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผล
คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ( ITA) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  มีคะแนนรวม 93.28  อยู่ในระดับ A เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ 36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถ
นำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้น  ต่อการปฏิบัติงาน และได้นำผลที่ได้ศึกษามาจัดการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น 

   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงได้ดำเนินการและจัดทำการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 

 หลักการและเหตุผล  
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผล
คะแนนประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ( ITA) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีคะแนนรวม 93.28 อยู่ในระดับ A จากผลการประเมินครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า มี
แนวโน้มไปในทิศทางก่อให้เกิดความ เสี ่ยงต่อการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มาก
พอสมควร  
  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในทุก ๆ ตัวชี้วัด และตระหนักว่าควรดำเนินการวิเคราะห์
ผลประเมิน เพื่อให้เกิด แนวทางในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สามารถยกระดับผลคะแนนการ
ประเมินในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ข้อ 36 แสดงผล การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  นั้น 
จะต้อง มีการรายงานข้อมูลเพื่อรับการประเมินตามท่ีมีการกำหนดไว้  

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงจัดทำ “คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
จืดน้อยขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
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 1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อยได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม
มาตรการควบคุม ภายในทีเ่หมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม
ในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ถือเป็นการป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองคก์รจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ งานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมี
มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่ง
เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี ่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

 3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                  ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 
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 4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต  
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  

 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จำเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ที่มีประสิทธิภาพ  

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

   ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
     ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

   ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   ความเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   

    ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรืออ่ืน                         
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  ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมาย
ได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1. 
ความเสี ่ยงกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ  

 
 

2. 
ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

 
 

3. 
ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 

4 
ความเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   

 
 

5 

ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรืออ่ืน                         

 
 

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ทุจริตที่มีความเสีย่งการทุจรติเท่าน้ัน 
  และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

  - ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซำ้สูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known Factor 
  - หากไม่เคยเกิดหรือไมเ่คยมปีระวตัิมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกดิขึ้นให้
    ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
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ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้ได้
ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง  จะช่วยให้
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่ มีจำกัด โดย
อาศัยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น 

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องไฟสี
จราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
    ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน     
    ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม 
    หน้าที่ปกต ิ

  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
    ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
    

2. 
ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  

 

  

3. 
ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 

  

4. 
ความเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง    

 

  

5. 
ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรืออ่ืน                         
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ตารางท่ี 2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามสี
  ไฟจราจร 

  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

  - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

  - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  

 การกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 5 ระดับ 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด  
ระดับ 2 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อย  
ระดับ 3 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมาก  
ระดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด  
การแปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ มีค่าดังนี้  
1.00 - 1.49 มีความเสี่ยงน้อยที่สุด  
1.50 - 2.49 มีความเสี่ยงน้อย  
2.50 - 3.49 มีความเสี่ยงปานกลาง  
3.50 - 4.49 มีความเสี่ยงมาก 
 4.50 - 5.00 มีความเสี่ยงมากท่ีสุด  

 ผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดการทุจร ิต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงน้อย ควรมีมาตรการควบคุม เพ่ือรักษา ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์น้อย หรือลดลงจนไม่เกิดความเสี่ยง 
และเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
และการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของ ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

4) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และ ผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามี 
ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงในระดับมากท่ีสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 

 
 

ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ดี                   พอใช ้ อ่อน 

1 
ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

  
 

2 
ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 

  
 

3. 
ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

  
 

4. 
ความเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   
 

  
 

5. 
ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรืออ่ืน                         
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แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติใน
ปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ การ
ควบคุม ความเสี่ยง การ

ทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับตำ่ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างตำ่ ปานกลาง 

ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ 
 

ดี ต่ำ ค่อนข้างตำ่ ปานกลาง 

ความเสี่ยงการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างตำ่ ปานกลาง 

ความเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   
 

ดี ต่ำ ค่อนข้างตำ่ ปานกลาง 

ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพย์สิน
หรือเวลาของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรืออ่ืน                         

พอใช้ ค่อนข้างตำ่ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
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 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 5 ค่อนข้างแน่นอน 
 4 น่าจะเกิด 
 3 เป็นไปได้ที่จะเกิด  
 2 ไม่น่าจะเกิด  
 1 ยากท่ีจะเกิด 
 ระดับของความเสียหาย ( Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี ่ยง 

แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1 ผลกระทบด้านการเงิน  
  2 ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
  3 ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   4 ผลกระทบต่อบุคลากรสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
  5 ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
กำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
  5 วิกฤต  
  4 มีนัยสำคัญ  
  3 ปานกลาง  
 2 น้อย 

 1 ไม่มีนัยสำคัญ 
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ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง    
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มี

อยู่ ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ 
โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ ยงการทุจริต ที่ได้จากการ 
ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ 
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น

หากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ  ในทางลบ
อย่างมีสาระสำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณา ดำเนินการเป็น
กรณีๆ ไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อม ๆ กับความเสี่ยงอื่น ๆ  

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง มักใช้ใน

กรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรือ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 9  
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง ดำเนินการ

ใด ๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการ สูงไม่คุ้ม
กับประโยชน์ที่ได้รับ 
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  แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ปัจจยัที่จะเกดิความ

เส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. การเอื้อ 
ประโยชน์ต่อพวก 
พ้อง 

   ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความ 
โปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
อย่างเคร่งครัด ได้แก่    
   ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ราชการเพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วน
ตน ไม่ว่าจะเป็น 
ของขวัญ รางวัล 
ความก้าวหน้า หรือ 
ผลประโยชน์ในรูปแบบ
ใด ๆ  
 ๑.๒ หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิด ผลต่อการ
ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยง
ธรรม หรือ นำไปสู่การ
ขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน ตน 
และส่วนรวม  
   ๑.๓ แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งใน ผลประโยชน์ 
โดยยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของ ทาง
ราชการเป็นสำคัญ  
    ๑.๔ หลีกเลี่ยง
กิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้
องค์กร เสื่อมเสียชื่อเสียง 

    สำนักปลัด 



14 
 

 ประชาชนขาดความ 
ไว้วางใจ  
    ๑.๕ ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หรือคำแนะนำ 
เกีย่วกับการให้ การรับ
ของขวัญ ของกำนัล การ
รับรอง และการจัดการ
กับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
 

๒. การใชอ้  านาจ 
หนา้ที่เรียกรบั 

ผลประโยชน์ 

   ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทุจริต 
อย่างเคร่งครัด ได้แก่  
    ๒.๑ ต้องไม่ถามนำถึง
การให้ การรับ ของขวัญ 
ของที่ระลึก ของกำนัล
หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ  
    ๒.๒ หากมี
สถานการณ์ดังกล่าว
เกิดข้ึน ควร ปฏิเสธการ
รับของกำนัล ของขวัญ
หรือ ผลประโยชน์อื่นใด 
โดยอธิบายว่าเป็นการขัด 
ต่อกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐ ความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที 
     ๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้
เงินสด เช็ค พันธบัตร 
 หุ้น ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่ง 
อ่ืนใด ๆ เช่น ลดราคา 
การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่ง อ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน  

    กองคลัง 
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    ๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้
เห็นเป็นใจให้บุคคลใน 
ครอบครัวให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดกับผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 
หน้าที่  
   ๒.๕ ก่อนรับหรือให้
ของขวัญ ของที่ระลึก 
ของกำนัลหรือประโยชน์
ใดๆ ควรตรวจสอบ ให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย ของ
รัฐ  
   ๒.๖ เก็บรักษา
หลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ 
แสดงมูลค่าของขวัญ ของ
ทีร่ะลึกเพ่ือการ
ตรวจสอบ  
   ๒.๗ กรณีได้รับ
มอบหมายหรือได้รับ
อนุญาต จาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไป
ช่วยเหลือหน่วยงาน 
ภายนอกอาจรับเงินค่า
สมนาคุณ สิ่งของหรือ 
ของขวัญตามหลักเกณฑ์
ของ กระทรวงการคลัง 
 

๓. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตาม ระเบียบ 

       ๓.๑ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนว 
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด  
   ๓.๒ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ให้เจ้าหน้าที ่

    กองคลัง 
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ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างจัดทำ 
รายงานสรุปการจัดซื้อจัด
จ้างรายเดือน และ เสนอ
ให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง  
   ๓.๓ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
และบุคลากรที ่เกี่ยวข้อง
กับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
ต้องไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
     ๓.๔ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือ จัดจ้า
งอย่างเคร่งครัด 
 

๔. การเบิกจ่าย 
งบประมาณ ไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบ 

   ควบคุม กำกับ ดูแล ให้
ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย 
การเงินและการคลัง
อย่างเคร่งครัด 
 

    กองคลัง 

๕. การเบียดบัง 
ทรัพย์สินหรือเวลา 
ของทางราชการไป 
ใช้ประโยชน์ส่วน ตน
หรือผู้อื่น 

      ๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เช่น น้ำ 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ 
หรือวัสดุสำนักงาน เพ่ือ
ประโยชน์ของทาง
ราชการเท่าที่จำเป็น ต่อ
การปฏิบัติงาน  
   ๕.๒ ไม่เบียดบัง 
ยักยอกทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้เพื่อ 

    สำนักปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 
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ประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 
  ๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการชำรุดเสียหาย
ก่อนเวลาอันควร การ 
ซ่อมแซมหรือบูรณะถือ
เป็นความจำเป็นต้อง 
กระทำตามความ
เหมาะสม  
๕ .๔ ปฏิบัติงาน ด้วย 
ความอุตสาหะ พากเพียร 
อุทิศตน  
๕ .๕ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน อย่างเต็ม 
ความสามารถ  
๕.๖ ไม่ใช้เวลา ราชการ
เพ่ือไปทำงาน ภายนอก 
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กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ  จัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแตล่ะ
องค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุม
จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ ข้อผิดพลาดที่
ได้เกิดข้ึนแล้ว  

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ ้นเพื่อ แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซำ้อีกในอนาคต ทั้งนี้  

ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงความคุ ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุน กับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. วิธีการดำเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
 2. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ รับผิดชอบ 

ดังนั้น     
     (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
     (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  
3. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
การติดตาม (Monitoring)  
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีความ 

จำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง  
การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

 1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม  

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงาน ถึงความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้ที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง  

3. ระบบควบคุมภายในที่วางไว้ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้
จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน  อยู่เสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่ เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงาน สถานะความ
เสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ ประชุมผู้บริหาร 
เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป  


