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ค ำน ำ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเส่ียง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความเส่ียง และมีการติดตามประเมินผลการภายในหน่วยงานรัฐ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงาน
และการตรวจสอบมาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      
โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ข้อ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดและสามารถน าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงอื่น
มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงจึงได้น าแนวคิดการบริหารความเส่ียงมาเป็นเครื่องมือ ด าเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
ความเสียหาย และความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับภารกิจของงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การ
เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
โดยน าผลท่ีได้จากการจัดท าบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุตามกรอบการ
ประเมินความเส่ียง 3 ด้าน คือ ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ทางราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะปุ,ความเส่ียงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และความเส่ียงในการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อ
น าไปใช้ในราชการ รวมถึงก าหนดมาตรการกิจกรรมแนวทางการป้องกันความเส่ียงการด าเนินงาน ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุและจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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 ส่วนที่ 1 
 
                                                                                                                                                   

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

1. บทน า 
นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไผ่หูช้างฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคก์ารประเมนิความเสี่ยงการทุจริต  
นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองกะปุ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  
๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร 
๓. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆท่ีเกิดขึ้น  
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ียอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น  
 ๕. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน สามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุต่อไป 
      3. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการด าเนินงานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความ
เส่ียงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และกิจกรรมตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานรวมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้บังคับบัญชา) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post- Decision 
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4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีตระหนัก

ถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียง
ด้านต่างๆให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล 
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองกะปุ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร  
ในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนงาน และ  
การด าเนินงาน ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ รวมถึงการ
มุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความเช่ือมั่นของผู้เกี่ยวข้อง  

มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลไผ่หูช้างเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึง การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
บริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถ เข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร ความเส่ียง
ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท าให้แผนงาน
หรือการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิด  ผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุดท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อ  ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงองค์กร  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการท่ี
ปฏิบัติโดยคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ และด าเนินงาน          
โดยกระบวนการบริหารความส่ียงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบ  ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับ ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้  

6. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออก
ประกาศ ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที ่3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอ านาจการส่ังการชัดเจน 

หลักการที ่4 องค์กรจูงใจรักษาไว้และจูงใจพนักงาน 
หลักการที ่5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หลักการที ่6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที ่7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
หลักการที ่8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการที ่9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activites) 
หลักการท่ี 10 การควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้
หลักการท่ี 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที ่16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที ่17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและ
น าไปปฏิบัติได้ อีกท้ัง ท างานอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันจึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

7. ขอบเขตประเมนิความเสีย่งการทุจริต  
แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริตออกเป็น 3 ด้านดังนี้  

1.ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
2.ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3.ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้ในราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ                    หน้า 3 
 

8. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ข้ันตอน ดังนี้  
1. การระบุความเส่ียง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง  
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
5. แผนบริหารความเส่ียง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
7. จัดท าระบบบริหารความเส่ียง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนการเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ 

ในแต่ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือการนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้ 
3 ด้าน ดังนี้  

- ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
- ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้ในราชการ 
เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน 

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นให้ลงมือท าการตามข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
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ส่วนที ่2 
 

                 วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปท่ีุมีประสิทธิภาพ         

ข้ันตอนที่ 1  ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 
    ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้

ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุ 
ควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
กระเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 

- ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าท่ี 
- ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยง 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ อบต.
หนองกะป ุ
-ผู้เคยใช้รถยนต์ส่วนกลางน ารถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 
 
√ 

 
 
 

ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วน
ต าบล ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  
-คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามกรอบระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

  
√ 

ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้ใน
งานราชการ 
-ผู้ขอเบิกพัสดุไม่ได้เบิกจากพัสดุส่วนกลางท าให้พัสดุ
ครุภัณฑ์สูญหาย 

 
√ 
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        ข้ันตอนที่ ๒  วิเคราะห์ความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง         

 
     การประเมินความเสี่ยง 
     โอกาสท่ีจะเกิด (L : Likelihood) เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งท่ีจะเกิดความเส่ียง  
     ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
       ระดับ   ๑ = โอกาสเกิดน้อยท่ีสุด/รุนแรงน้อยท่ีสุด ความเส่ียงระดับค่ ามาก 
       ระดับ  ๒ = โอกาสเกิดน้อย/รุนแรงน้อย ความเส่ียงระดับต่ า และสามารถใช้ความรอบคอบ

ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน  
       ระดับ   ๓ = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้

ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
       ระดับ  ๔ = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้อง

หลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม  
       ระดับ  ๕ = โอกาสเกิดมากท่ีสุด/รุนแรงมากท่ีสุด ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
                 ระดับความเส่ียง = L x I 

 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหส์ถานะความเส่ียง มีแนวทางการวิเคราะห์ความส่ียง  
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะ/ระดับความเสี่ยง 

ระดับ ๑ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ 
อบต.หนองกะป ุ
-ผู้ใช้รถยนต์ของราชการน ารถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

  
 
 

 
 
√ 

  
 
 

ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
ส่วนต าบล ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
-คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังและมอบหมา ยตาม พรบ.     
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

  
 
√ 

   

ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้
ในงานราชการ 
-ผู้ขอเบิกพัสดุ ไม่ได้เบิกจากพัสดุส่วนกลางท าให้พัสดุ
ครุภัณฑ์สูญหาย 

  
 

 
√ 
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ข้ันตอนที่  3  เมทรกิส์ระดบัความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 
3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเส่ียงในการทุจริตไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
       ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานท่ีก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
การเงิน/ในระดับท่ีรุนแรง 

      ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานท่ีก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
การเงิน/ในระดับท่ีไม่รุนแรง 

      ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ตารางที่ 3  ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับของความ
รุนแรงของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ 
อบต.หนองกะป ุ
-ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางน ารถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
ส่วนต าบล ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
-คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 

 
1 

 
2 
 

 
2 
 

ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้
ในงานราชการ 
-ผู้ขอเบิกพัสดุไม่ได้เบิกจากพัสดุส่วนกลางท าให้พัสดุ
ครุภัณฑ์สูญหาย 

 
1 

 
3 

 
3 
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ข้ันตอนที่  4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใจ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กร แต่ยังยอมรับได้มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความส่ียง  
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 
สถานะ/ระดับความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ 
อบต.หนองกะป ุ
-ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางน ารถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 
พอใจ 

 
 
 

 
 
√ 

 

ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
ส่วนต าบล ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
-คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมาย 

 
 
ดี 

  
 
√ 

 

ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้
ในงานราชการ 
-ผู้ขอเบิกพัสดุไม่ได้เบิกจากพัสดุส่วนกลางท าให้พัสดุ
ครุภัณฑ์สูญหาย 

 
พอใจ 

  
√ 
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ข้ันตอนที่ 5  แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

       แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
ตารางที ่5  ตารางแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.ความเส่ียง
การทุจริต
การใช้รถยนต์
ราชการของ 
อบต.หนอง
กะป ุ
 

-ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางน า
รถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้
ได้รับมอบหมาย 

1.วางแนวทางการหรือระเบียบการขออนุมัติการ
ใช้รถยนต์ของทางราชการ 
2. ท าสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
3.มอบหมายพนักงานส่วนต าบล ควบคุมก ากับ
ดูแล การใช้รถยนต์ของทางราชการ 

พนักงานทุก
คน 

 

2.ความเส่ียง
ก า ร ทุ จ ริ ต
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ท่ี ข อ ง
พนักงานส่วน
ต าบล  ตาม 
พ ร บ . ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง
ฯ  
 

-คณะกรรมการ ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ไม่ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามข้ันตอนหรือตาม
กรอบระยะเวลาตามท่ีก าหนด   
ไว้ในกฎหมาย 

1. ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

พนักงานทุก
คน 

 

3.ความเส่ียง
การทุจริต
การเบิกจ่าย
พัสดุเพื่อ
น าไปใช้ใน
งานราชการ 
 

-ผู้ขอเบิกพัสดุไม่ได้เบิกจาก
พัสดุส่วนกลางท าให้พัสดุ
ครุภัณฑ์สูญหาย 

1. วางแนวทางหรือระเบียบการเบิกจ่ายวัสดุเพ่ือ
น าไปใช้ในราชการ 
2. ท าสมุดหรือบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุก่อน
น าไปใช้ในราชการ 
3. ส่งเสริมและปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
พนักงานส่วนต าบลมีจิตส านึกการใช้ทรัพย์สินหรือ
วัสดุของทางราชการ 
 

พนักงานทุก
คน 
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ข้ันตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

       ขั้นตอนท่ี 6  เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริต ในการกิจกรรมตามแผนบริหาร 
ความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตต่อไป แบ่งออกเป็น  3 ระดับ  

ระดับการสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการตามแผนมีประสิทธิภาพดี ไม่เกิดความเส่ียง แต่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
พอใจ : สามารถจัดการตามแผนได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ ยังพบความเส่ียงอยู่บ้าง  

และต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง 
อ่อน : ไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามแผนได้ พบความเส่ียงต่อเนื่อง ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 

ตารางที ่6   ตารางแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
พอใจ 

ระดับ 
อ่อน 

1.ความเส่ียง
การทุจริต
การใช้รถยนต์
ราชการของ 
อบต.หนอง
กะป ุ
 

1.วางแนวทางการหรือระเบียบการขออนุมัติการใช้
รถยนต์ของทางราชการ 
2. ท าสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
3.มอบหมายพนักงานส่วนต าบล ควบคุมก ากับ
ดูแล การใช้รถยนต์ของทางราชการ 

-ผู้เคยใช้รถยนต์ส่วนกลาง
น ารถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 √  

2.ความเส่ียง
ก า ร ทุ จ ริ ต
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ท่ี ข อ ง
พนักงานส่วน
ต าบล  ตาม 
พ ร บ . ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง
ฯ  
 

1. ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

-คณะกรรมการท่ี ได้ รั บ
มอบหมายตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามข้ันตอนหรือตาม
กรอบระยะเวลาตามท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 

 
√ 
 

 
 

 

 

3.ความเส่ียง
การทุจริต
การเบิกจ่าย
พัสดุเพื่อ
น าไปใช้ใน
งานราชการ 
 

. วางแนวทางหรือระเบียบการเบิกจ่ายวัสดุเพ่ือ
น าไปใช้ในราชการ 
2. ท าสมุดหรือบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุก่อน
น าไปใช้ในราชการ 
3. ส่งเสริมและปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
พนักงานส่วนต าบลมีจิตส านึกการใช้ทรัพย์สินหรือ
วัสดุของทางราชการ 
 

-ผู้ขอเบิกพัสดุไม่ไ ด้เบิก
จากพัสดุส่วนกลางท าให้
พัสดุครุภัณฑ์สูญหาย 

 √ 
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ข้ันตอนที่ 7  การจัดระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
 
ขั้นตอนท่ี 7  น าผลการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6  ออกตาม

สถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม 
หรือมาตรการ เพิ่มเติมต่อไป  โดยการแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกดังนี้ 

อ่อน :  เกินกว่ายอมรับ ควรมีมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
พอใจ : เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ดี :  ยังไม่เกิด แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

ตารางที ่7   ตารางจัดระบบการบริหารความเส่ียง 

7.1 สถานะอ่อน :  เกินกว่ายอมรับ ควรมีมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะอ่อน) 

มาตรการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

                          -  - 

 
7.2 สถานะพอใจ : เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะพอใจ) 

มาตรการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ 
อบต.หนองกะป ุ
ความเส่ียงการทุจริตการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อ
น าไปใช้ในงานราชการ 

- 

 
7.3 สถานะดี : ยังไม่เกิด แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะดี) 

มาตรการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานส่วนต าบล ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

ฯ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
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ข้ันตอนที่ 8  การจัดท าตารางการบริหารความเสี่ยง 

 
 

ขั้นตอนท่ี 8  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (*) สถานะความเส่ียง  

*** สถานะความเส่ียงต่ า 
**  สถานะความเส่ียงปานกลาง 
*.   สถานะความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ตารางที ่8   การจัดท าตารางการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยง 
ประเดน็ความเสี่ยง 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจรติ 
*** ** * 

1.ความเส่ียงการทุจริตการใช้
รถยนต์ราชการของ อบต.หนองกะ
ปุ 

- √ - 

2.ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติ
หน้า ท่ีของพนักงานส่วนต าบล 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
 

√ - - 

3.ความเส่ียงในการเบิกจ่ายพัสดุ
เพื่อน าไปใช้ในงานราชการ 
 

- √ - 

 

 
ข้ันตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
ตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางที ่8    แบบการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

 
 
 
โอกาส/ความเส่ียง 

ความเส่ียงการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการของ อบต.หนองกะป ุ
ความเส่ียงการทุจริตการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 
ความเส่ียงในการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อน าไปใช้ในงานราชการ 
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ตารางที ่8    แบบการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

สถานะการด าเนินการ
จัดการความเส่ียง 

      ยังไม่ด าเนินการ 
      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
      เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สถานะความเสี่ยง *** ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่
ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


