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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  ให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที ่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่าง
ใด การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ
ต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิด
การกระท าการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
 บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติ  
งานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยง ล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบ ทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 

2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ 
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพ่ิมเติม อีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทาง
ด้านการ ก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทาง
เพ่ิมเติม ด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพ่ิมเติมใน ส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ



การก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  
 

 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
 หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
 หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
 หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
 หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
 หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน   
  

 องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
 หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
 หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
 หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  

 องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
 หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 

 องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
 หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
 หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการด าเนิน ต่อไปได ้ 
 หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ การควบคุมภายใน  
 

 องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
 หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  
  
 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม  ภายในมี
ประสิทธิผล  
 ในที่นี้ การด าเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก  
 



 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  

 ➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ าอีก  

 ➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง  
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  

 ➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า อีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท า
ไปม ีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก  

 ➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ใน

เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
(Unknown Factor)  
 

3. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต  
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในของ  
องค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ
ทุจริต (The Fraud Triangle)  

 
 

4. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
 4.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 4.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 4.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ  
 
 



5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การระบุความเสี่ยง  
 2. การประเมินสถานะความเสี่ยง  
 3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
 6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 7. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
 8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ 
ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้๓ ด้าน ดังนี้ ความ
เสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความ โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการ
คัดเลือก กระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงาน
หรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (risk identification) 
      ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน  การ
ปฏิบัติงานของที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย  
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องค านึงถึง
ความ เสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่
ใน ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการ
ควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้”  
Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง  

ที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 



 
 
    ในขั้นนี้นับว่ามีความส าคัญ ต้องท าการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความ  เสี่ยงให้ลึก 
ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่น าปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ  ความ
เสี่ยงไม่ละเอียด ชันเจน จะน าไปสู่ขั้นตอนในการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่ตรง  ขาด
ประสิทธิภาพ  
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
 
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Unknown Factor Known Factor 

1. ความเสี่ ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

 
 

 



 ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มี ความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  
Known Factor  
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส เกิด ให้
ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor  
 - สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน  
ช่องสีไฟจราจร  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
  สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ า  
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  ระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
  สถานะสีส้ม     : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
  สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่ 
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
 
ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ

เสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

    

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

    

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

    

 
 
 
 



ตารางที่  2  น ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตาราง ที่ ๑  
มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  
 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
 ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ  เสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ 
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ 
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ  ขั้นตอน
นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่  
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
      - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ  แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
       กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงาน ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
       - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย  
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้ น  ผลกระทบต่อ ผู้ ใช้บริการกลุ่ ม เป้ าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/

ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2 2 4 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่ ง
หน้าที่ 

2 2 4 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

2 2 4 

 

ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ เสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  

 
แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอน 
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
Should 

1. ความเสี่ ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

2  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

2  

 
ตารางที่ ๓.2 ระดับความรุนแรงผลกระทบ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุม่เป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
      ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการ
ควบคุมการ ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
      ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
              พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
              อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอกรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตาราง 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ดี    

2.ความเสี่ ยงการทุจริตในความ
โปร่ ง ใสของการ ใช้ อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

ดี    

3.ความเสี่ ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากร 

ดี    

 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
   ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Conrtol Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
มาท าแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง ใน ตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการ
ทุจริตอยู่ในระดับต่ าหรือค่อนข้างต่ าให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
หรือให้หน่วยงานพิจารณา ท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมี
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)  
 

 

 

 



ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 

อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ 
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถื อ
ปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอเรื่อง 
ตามล าดับค าขอ 

2. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง - มีใบขออนุญาตขอใช้รถยนต์ที่ผู้มีอ านาจ
อนุมัติแล้วก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
-ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
-อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
-ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคล  

3. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนั ง สื อสั่ ง ก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย วกั บกา ร
บริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือ แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1. -จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับ
ท ร า บแ ล ะถื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น
แนวทางเดียวกัน  
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอ
ความเห็นของการ อนุมัติการ    
อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค า
ขอ 

   

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ 
ก ฎ ห ม า ย  ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีการใช้
รถยนต์ส่วนกลางในกิจธุระส่วนตัว 

   

3. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ 
ก ฎ ห ม า ย  ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าท่ีพัก 

   

 

 



ตารางท่ี 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริการความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน 
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้  
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย  
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ิมขึ้น 
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 
สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการ อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ออกเป็นดังนี้  
 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
 7.3 ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
 

  
 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
 (สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางในกิจ
ธุระส่วนตัว 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 



ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ 8  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
 ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว  หมายถึง 
ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง มาก เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

1.    
2.    
3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการ

ทุจริต 

 
การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
ประเมินระดับของความเสี่ยง 

 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเสีย่ง
การทุจริตที่
เกี่ยวกับการ
พิจารณา
อนุญาต 
อนุมัต ิ

การพิจารณา  
การ
ตรวจสอบ
และเสนอ
พิจารณา
อนุมัติ  
อนุญาต 

การพิจารณา
อนุมัติ  อนุญาต
ไม่เป็นตามล าดับ
ขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบการ
อนุมัติ  อนุญาต 
ที่อาจเอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการ
บางรายที่ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

 

1. ผู้ยื่นค าร้องใช้
ความสนิมสนม
หรือเป็นบุคคลที่
เป็นผู้น าท าใหอ้าจ
เอื้อประโยชน ์
2.เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ กฎหมาย 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

  

1. พรบ.
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2. พรบ.
ทะเบียบ
พาณิชย์ พ.ศ. 
2499 
 

       1. มีการประชาสัมพันธ์กฎหมายให้
ประชาชนทราบ  
2. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
3. มีคู่มือการปฎิบตัิงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีคูม่ือ
ประชาชนให้ประชาชนรับทราบ
ขั้นตอนการปฎิบตัิงาน 
4. มีการก าชับ ตดิตามการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามล าดบั
ขั้นตอน 
 

ไม่มีการ
ร้องเรียน
ในเรื่อง
การ

ปฎิบัติงาน
ที่ไม่เป็น
ธรรมจาก
ผู้ยื่นค า

ร้องต่างๆ 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการ

ทุจริต 

 
การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
ประเมินระดับของความเสี่ยง 

 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนต์
ส่วนกลาง 

การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บริหารมีการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
ในกิจธุระส่วนตัว 

1.การก ากับดูแล
การใช้รถยนต์ไม่
เคร่งครดัและ
รัดกุม 
2.เจ้าหน้าท่ีไม่
ศึกษากฎหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวา่ด้วย
การใช้รถยนต์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

       -มีใบขออนุญาตขอใช้รถยนต์ที่ผู้มี
อ านาจอนุมัติแล้วก่อนใช้รถยนต์ทุก
ครั้ง 
-ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
-อบรมให้ความรูเ้รื่องการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ไม่มีการ
ร้องเรียน
ในเรื่อง
ดังกล่าว 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

 
การควบคุม/ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 
ประเมินระดับของความเสี่ยง 

 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด

การทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเสีย่ง
การทุจริตที่
เกี่ยวกับการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ 

การเบิกสิทธิ
สวัสดิการ
ต่างๆไม่
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีเบิกเงิน
ตามสิทธิ
สวัสดิการไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ เช่น ค่า
เดินทางไป
ราชการ ค่าเล่า
เรียนบุตร ฯลฯ 

 

1.เจ้าหน้าท่ีเข้าใจ
ผิดในการเบิก
สิทธิสวัสดิการ
ต่างๆ 
 

1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 

       1. มีการให้ความรู้และฝึกปฎิบตัิ
เกี่ยวกับสิทธิสวสัดิการต่างเช่น 
ค่าเล่าเรียนบตุร ค่าเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ  
2. ส่งเสริมด้านคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับเจา้หน้าท่ี 
3. มีการส่งเสริมคนเก่ง คนดี 
ประจ า อบต.ตันหยงลมิอ 

 

ไม่มีการ
เบิกจ่าย
ผิดใน

ประเด็น
ดังกล่าว 



 


