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คํานํา 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ  
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคดิลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ แกปญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเปนหนาท่ีความรบัผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

 การนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร  จะชวยใหเปนหลักประกันใน  
ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรที่ไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามคําสั่งคณะรกัษาความสงบแหงชาติ  
ที่  69/2557  ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2557  เร่ือง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ที่
กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรฐัมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจรติประพฤติมิชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดดําเนินการประเมนิความเสี่ยงในองคกรขึ้น เพื่อให 
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจรติ  ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรกุท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1.  วัตถปุระสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจรติสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร ได ดังนั้น  

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริตใหแกบุคลากร
ขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะ
ชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต หรือในกรณทีี่พบกับการทุจริต
ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่
นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโยให
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปน มาตรการปองกันการ
ทุจรติเชิงรกุท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรูและ
ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน ลักษณะ
กํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเร่ิม ออก
ประกาศใชเม่ือป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบตอการกํากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรบัผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม 
                  ภายใน  

องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้  องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function  
(มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทาํงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล  
 

4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต  
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุมภายใน
ขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนบัสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจรติ (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรพัยากร 

ภาครัฐ  

Opportunity 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 
 

ข้ันตอนท่ี  1  การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  

 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ  
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเส่ียงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ  
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน :  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
หนวยงาน :  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 
Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานท่ีสนิทหรือ
รูจักคุยไดงาย 

✓  

2 การจัดโครงการ/กิจกรรม  มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม  ที่คุนเคยเปนการสวนตัว 

✓  

3 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว  เชน  
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  เครื่องพิมพ 

✓  

4 การจัดประชุม  ดูงาน  สัมมนาตาง ๆ ผูรบัผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของกิจการ  หรือผูมี
สวนเก่ียวของกับสถานที่ 

 ✓ 

 
Know Factor :  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด  หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูง  มีประวัติอยูแลว 
Unknow Factor :  ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน  แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด 
 

ข้ันตอนท่ี  2  การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
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ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานท่ีสนิทหรือรูจัก

คุยไดงาย 
  ✓  

2 การจัดโครงการ/กิจกรรม  มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม  ที่คุนเคยเปนการสวนตัว 

 ✓   

3 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว  เชน  
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  เครื่องพิมพ 

  ✓  

4 การจัดประชุม  ดูงาน  สัมมนาตาง ๆ ผูรบัผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของกิจการ  หรือผูมี
สวนเก่ียวของกับสถานที่ 

 ✓   

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังน้ี  
สีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติ
ควบคุมดูแลได  
สีสม   :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกร  
มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ  
สีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบ
ไดชัดเจน  ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ  

 

ข้ันตอนท่ี 3   เมทริกสระดับความเสี่ยง  (Risk level matrix) 
 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก  ที่เปนสีสม
และสีแดง  จากตารางที่  2  มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม  ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  ที่มีคา 
1 – 3  คูณดวย  ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา  1 – 3  เชนกัน 
 
ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ  
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง  

3 2 1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

คาความเสี่ยง
รวม  

จําเปน x รุนแรง 
1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อ

รานที่สนิทหรือรูจักคุยไดงาย 
2 2 4 

2 การนําทรัพยสินของราชการมาใชใน
เรื่องสวนตัว  เชน อุปกรณสํานักงาน
ตาง ๆ รถ  ไฟฟา  เครื่องพิมพ 

 
1 

 
2 

 
2 
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ตารางที่  3.1  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ
ข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง SHOULD 

1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานท่ี
สนิทหรือรูจักคุยไดงาย 

2  

2 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว  เชน อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  
ไฟฟา  เคร่ืองพิมพ 

  
1 
 

 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  
ระดับ 3  :  เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2  :  เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก  
ระดับ 1  :  เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ  
 
ตารางที่  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานท่ี

สนิทหรือรูจักคุยไดงาย 
 X  

2 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว  เชน อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  
ไฟฟา  เคร่ืองพิมพ 

  
X 

 
 

 

3.2  ระดับความรนุแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3  :  มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ เครือขาย/ทางการเงนิ  
ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2  :  มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ เครือขาย/ทางการเงนิ ใน
ระดับไมรนุแรง  
ระดับ 1  :  มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู  

 

ข้ันตอนท่ี  4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 

ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
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ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่

เลือกซื้อรานท่ีสนิทหรือรูจัก
คุยไดงาย 

 
ดี 

✓   

2 การนําทรัพยสินของราชการ
มาใชในเรื่องสวนตัว  เชน 
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  
ไฟฟา  เครื่องพิมพ 

 
ดี 

 

✓ 

  

 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  
ดี  :  จัดการไดทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบรกิาร/ผูรับมอบผลงาน  องคกรไมมีผลเสียทาง
การเงิน  ไมมีรายจายเพ่ิม  
พอใช  :  จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางคร้ังยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน  องคกรแต
ยอมรับได  มีความเขาใจ  
ออน  :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานและยอมรับไมได  ไมมีความเขาใจ  

 

ข้ันตอนท่ี  5  แผนบริหารความเสี่ยง  
 กรณทีี่หนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่  4  ไมพบวามีความเสี่ยงในระดับสูง  
คอนขางสูง  ปานกลาง  เลย  แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ  ต่ํา  หรือ คอนขางต่ํา  ใหทําการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางที่ 5   ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที่ รูปแบบ  พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันความเสี่ยงผลประโยชนทับ
ซอน 

1 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิท
หรอืรูจักคุยไดงาย 

-  ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซื้อวัสดุ 
-  เขมงวดในการตรวจรบัพัสดุหรือการจาง 

2 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเร่ืองสวนตัว  
เชน อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  
เครื่องพิมพ 

-  มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครดั 
-  มีการรายงานทุกครั้ง 
-  สรางจิตสํานึก  คณุธรรม  จริยธรรม 
-  ใชงานตามความเปนจริง 
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ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
ตารางที่ 6   ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

 

ที่ 
มาตรการปองกันความ

เส่ียงผลประโยชนทับซอน 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 -  ปรับเปลี่ยนรานคาในการ

จัดซื้อวัสดุ 
-  เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่
เลือกซื้อรานที่สนิทหรือรูจักคุย
ไดงาย 

✓   
 

2 -  มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครัด 
-  มีการรายงานทุกครั้ง 
-  สรางจิตสํานึก  คุณธรรม  
จริยธรรม 
-  ใชงานตามความเปนจรงิ 

การนําทรัพยสินของราชการมา
ใชในเรื่องสวนตัว  เชน อุปกรณ
สํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  
เคร่ืองพิมพ 

 ✓  

 
สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง  ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง  :   เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง  แตแกไขไดทันทวงที  ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรยีมไว  แผนใชไดผล  ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรง < 3  
สถานะสีแดง  :   เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มขึ้นแผนใช
ไมไดผล  ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง  ระดับความรุนแรง > 3 
 

ข้ันตอนท่ี  7  จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
ตารางที่ 7   ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
7.1  (สถานะสีเหลือง)  เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต  เพิ่มเติม 
การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเร่ืองสวนตัว  เชน 
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  เคร่ืองพิมพ 

-  มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครัด 

 

7.2  (สถานะสีเขียว)  ยังไมเกิด   ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิทหรือ
รูจักคุยไดงาย 

  - 

 
 



9 

ข้ันตอนท่ี  8  การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 8   ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว  เหลือง  แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

 การจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่
เลือกซื้อรานท่ีสนิทหรือรูจักคุย
ไดงาย 

การนําทรัพยสินของราชการมาใช
ในเร่ืองสวนตัว  เชน อุปกรณ
สํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  
เครื่องพิมพ 

 

 

ข้ันตอนท่ี  9  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 9   แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน 
โอกาส/ความเสี่ยง การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเร่ืองสวนตัว  เชน อุปกรณ

สํานักงานตาง ๆ รถ  ไฟฟา  เครื่องพิมพ 
สถานะของการดําเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

  ยังไมไดดาํเนินการ 
  เฝาระวัง  และติดตามตอเน่ือง 
  เร่ิมดําเนินการไปบาง  แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึก  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ตระหนัก
ถึงการดําเนินงานหรอืการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน  มีการจัดทําทะเบียนควบคมุการใชงานและ
การเบิกจายอยางเครงครัด  พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
-  มีการรายงานทุกคร้ัง 

 
 


