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คํานํา 

แผนปฏิรูปประเทศด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด�านการป�องปรามได�กําหนดให�ศูนย/ปฏิบัติการต0อต�านการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต0อการทุจริตประพฤติมิชอบในส0วนราชการเป4นประจําทุกป5และรายงานผลการปฏิบัติ               
ต0อผู�บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังการประเมินคุณธรรม และความโปร0งใสของหน0วยงานภาครัฐ 
กําหนดดัชนีท่ี 10 การป�องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก0อให�เกิดการทุจริตและ 
การดําเนินการเพ่ือขจัดความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกําหนดเป4นมาตรการป�องกันการรับสินบน มาตรการป�องกัน
การขัดกันระหว0างผลประโยชน/ส0วนตนกับผลประโยชน/ส0วนรวม ท้ังนี้ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร/ชาติว0าด�วยการป�อง
กันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต0อต�านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand )” ภายใต�ยุทธศาสตร/ชาติ 20 ป5 (พ.ศ. 2561-2580)  

องค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได�        
นําแนวคิดการบริหาร ความเสี่ยงมาเป4นเครื่องมือดําเนินการ เพ่ือป�องกันความผิดพลาด ความเสียหายและ       
ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนกับ ภารกิจขององค/กรในอนาคตและช0วยเป4นหลักประกันในระดับหนึ่งได�ว0าการดําเนินงาน
ขององค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม จะไม0มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม0คาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบปTญหาน�อยกว0าองค/กรอ่ืน หรือหากเกิด ความเสียหายข้ึนก็จะเป4นความเสียหายท่ีน�อยกว0าองค/กรท่ีมีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช� เพราะได�มีการเตรียมการป�องกันล0วงหน�าได� โดยให�เป4น ส0วนหนึ่งของ      
การปฏิบัติงานประจํา การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม ประจําป5
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป4นการนําผลท่ีได�จากการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค/การบริหารส0วนตําบล  
หนองหล0ม ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงทุจริต 3 ด�าน กล0าวคือ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสของการใช�อํานาจและตําแหน0งหน�าท่ี และความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร0งใสของการใช�จ0ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการป�องกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก0อให�เกิด การทุจริตในองค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม
และเพ่ือพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพต0อไป  

 

สํานักปลัดองค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม 
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ส�วนที่ 1 
ความเป+นมา 

 
1. ความเป+นมา  

1.1 ยุทธศาสตร/ชาติระยะ 20 ป5 (พ.ศ. 2561-2580) ได�กําหนดวิสัยทัศน/ “ประเทศไทยมี ความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป4นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร/ชาติ       
ด�านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป�าหมายการพัฒนา ท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ ตามหลักภาครัฐของประชาชนและประโยชน/ส0วนรวม โดยภาครัฐต�องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
และแยกแยะบทบาทหน0วยงานของรัฐท่ีทําหน�าท่ีในการกํากับหรือในการให�บริการใน ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข0งขัน 
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให�มุ 0งสัมฤทธิ์และผลประโยชน/ส 0วนรวม               
มีความทันสมัยและพร�อมท่ีจะปรับตัวให�ทันต0อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู0ตลอดเวลา รวมท้ังให�ภาครัฐมีความ      
โปร0งใส ปลอดการทุจริตและความประพฤติมิชอบ ส0งเสริมสนับสนุนให�ภาคีองค/กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เครือข0ายต0างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส0องเฝ�าระวังให�ข�อมูลและร0วมตรวจสอบการดําเนินการของหน0วยงาน
ภาครัฐตามเหมาะสม พร�อมท้ังสร�างวัฒนธรรมต0อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให�เกิดข้ึน   
ในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให�การปฏิบัติราชการ เป4นมืออาชีพ มีจิตบริการทํางานในเชิงรุกและมองไปข�างหน�า 
สามารถบรูณาการการทํางานร0วมกับภาคส0วนอ่ืนได� อย0างเป4นรูปธรรมและสร�างจิตสํานึก ค0านิยมให�ทุกภาคส0วนต่ืนตัว
และละอายต0อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ  

1.2 ยุทธศาสตร/ชาติว0าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560- 2564)         
ได�กําหนดวิสัยทัศน/ “ประเทศไทยสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”         
มีพันธกิจหลักเพ่ือสร�างวัฒนธรรมการต0อต�านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส0วน    
และปฏิรูปการะบวนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให�มีมาตรฐานเทียบเท0าสากล โดยเป�าประสงค/ 
ของยุทธศาสตร/ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค0าดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) สูงกว0าร�อยละ 50 เพ่ือให�        
เป4นมาตรฐานเป4นท่ียอมรับจากท้ังภายในประเทศและต0างประเทศ ซ่ึงประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร/ โดยยุทธศาสตร/  
ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม0ทนต0อการทุจริต มุ0งเน�นให�ความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพ สังคมให�เกิดภาวะ             
“ท่ีไม0ทนต0อการทุจริต” สร�างวัฒนธรรมต0อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสํานึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหว0าง 
ผลประโยชน/ส0วนตนและผลประโยชน/ส0วนรวม และยุทธศาสตร/ท่ี 4 พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก             
เน�นการพัฒนากลไกกระบวนงานด�านการป�องกันทารทุจริตให �มีความเข �มแข็งและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน            
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตเสริมสร�างการปฏิบัติงานของหน0วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให�มีธรรมาภิบาล  

1.3 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ   
ป �องกันและแก�ไขปTญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกําหนดให�ทุกส 0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ          
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป�องกันและแก�ไขปTญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส0วนราชการและ         
หน0วยงานของรัฐ โดยมุ0งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส0งเสริมการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วนใน 
การตรวจสอบ เฝ�าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.4 แผนปฏิรูปประเทศด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปท่ี 2   
ด�านการป�องปราม กลยุทธ/ท่ี 2 ให�หัวหน�าส0วนราชการมีมาตรการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค/กรในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดําเนินงาน เช0น การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต0อการทุจริต
และประพฤติมิชอบในด�านต0าง ๆ  
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1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร0งใสในการดําเนินการของหน0วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในหัวข�อการประเมินการเปkดเผยข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดท่ี 10.1 การดําเนินการ เพ่ือป�องกัน
การทุจริต ดังนี้ ข�อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป5 ข�อ O37 การดําเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหลักเกณฑ/การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด�าน          
ซ่ึงเก่ียวข�องกับคุณธรรมความโปร0งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ�อม       
รวมไปถึงบริบทแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการ ทุจริต นําไปสู0การปรับปรุงแก�ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด      
การทุจริตในหน0วยงานภาครัฐ  

1.6 สํานักงานคณะกรรมการการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ได�วางระบบ        
การประเมินความเสี่ยงต0อการทุจริตประพฤติมิชอบในส0วนราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด�านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ด�านการป�องปรามโดยมี
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด�าน ดังนี้ ด�านท่ี 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข�องกับ        
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน0วยงานท่ีมีภารกิจให�บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ด�านท่ี 2 ประเมินความเสี่ยงทุจริต   
ในความโปร0งใสของการใช�อํานาจและตําแหน0งหน�าท่ี ด�านท่ี 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสของ   
การใช�จ0ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการตอบสนองต0อนโยบาย
รัฐบาลและสอดคล�องกับยุทธศาสตร/ชาติ ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2565) 
นําไปสู 0การปฏิบัติอย0างเป4นรูปธรรม องค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0มได�ตระหนักถึงความสําคัญและ              
ถือเป4นนโยบายในเรื่องของการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเป4นวาระแห0งชาติและจังหวัดลําปาง ในการท่ีจะ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป�องกันและแก�ไข ปTญหาการทุจริตและความประพฤติมิชอบในองค/กร              
จึงได�ดําเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง การทุจริตข้ึน เพ่ือค�นหาประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ในองค/กรและจัดวางมาตรการป�องกัน ในการตรวจสอบเฝ�าระวังเพ่ือมิใช�เกิดความเสียหายข้ึนในองค/กรได� 
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ส�วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
2.1 วัตถุประสงค�การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
มาตรการป�องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจก0อให�เกิดความทุจริตในองค/กรได� ดังนั้น การประเมิน

ความเสี่ยงด�านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมจะช0วยลด    
ความเสี่ยงด�านการทุจริต ตลอดจนการสร�างจิตสํานึกและค0านิยมในการต0อต�านการทุจริต ให�แก0บุคลากรขององค/กร
ถือเป4นการป�องกันการเกิดการทุจริตในองค/กร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช�ในองค/กรจะช0วยให�    
เป4นหลักประกันในระดับหนึ่งว0า ว0าการดําเนินการขององค/กรจะไม0มีปTญหาการ ทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริต      
ท่ีไม0คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปTญหาน�อยกว0าองค/กรอ่ืน หรือหากพบความ เสียหายจะเป4นระดับความเสียหาย 
ท่ีน�อยกว0าองค/กรท่ีไม0มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช�  

วัตถุประสงค/หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  เพ่ือให�หน0วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจจะก0อให�เกิดการทุจริตซ่ึงเป4นมาตรการป�องกัน    
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต0อไป  

 
การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกต�างจากการตรวจสอบภายในอย�างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป4นการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต�องประเมินความเสี่ยงก0อน ปฏิบัติงาน

ทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต�ความเสี่ยงไว�ก0อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ โดยเป4นส0วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู�และยอมรับจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง เป4นลักษณะ Pre-Decision ส0วนการ ตรวจสอบภายใน
จะเป4นลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป4นการสอบทานเป4นลักษณะ Post-Decision 

  
2.2 กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
กรอบการประเมินตามหลักของการควบคุมภายในองค/กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 

2013 ( Committee of Sponsoring Organization 2013) ซ่ึงเป4นมาตรฐานท่ีได�รับการยอมรับมาต้ังแต0เริ่ม  
ออกประกาศใช�เม่ือป5 1992 โดยท่ีผ0านมามีการออกแนวทางด�านการควบคุมภายใน เพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก
เม่ือป5 2006 เป4นแนวทางด�านการทํารายงานทางการเงิน Internal Control Over Financial Report- Guidance 
for Small Public Companies) ครั้งท่ี 2 เม่ือป5 2009 เป4นแนวทางด�านการกํากับติดตาม Guidance on 
Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในป5 2013 เป4นแนวทางเพ่ิมเติมด�านการควบคุมภายใน Internal 
Control – Integrated Framework: Framework and Appendices การปรับปรุง ในป5 2013 นี้ยังคงยึดกรอบ
แนวคิดเดิมของป5 1992 ท่ีกําหนดให�มีการควบคุมภายในแต0เพ่ิมเติมในส0วนอ่ืนๆ ท่ี ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอย0างยิ่งการ
เพ่ิมเรื่องการสอดส0องในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุม ภายในจึงถือว0ามีความสําคัญอย0างยิ่ง
ในการท่ีจะตอบสนองต0อความคาดหวังของกิจการ ในการป�องกันการเฝ�าระวัง และตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด�วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
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องค�ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล5อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการท่ี 1 – องค/กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต0อการกํากับดูแล  
หลักการท่ี 3 - คณะกรรมการและฝ}ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการท่ี 4 – องค/กรต�องรักษาไว�และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี 5 – องค/กรผลักดันให�ทุกตําแหน0งรับผิดชอบต0อการควบคุมภายใน  
 

องค�ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
หลักการท่ี 6 – กําหนดเป�าหมายชัดเจน  
หลักการท่ี 7 – ระบุและวิเคราะห/ความเสี่ยงอย0างครอบคลุม  
หลักการท่ี 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี 9 – ระบุประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต0อการควบคุมภายใน  
 

องค�ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการท่ี 10 – ควบคุมความเสี่ยงให�อยู0ในระดับท่ียอมรับได�  
หลักการท่ี 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช�ในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 – ควบคุมให�นโยบายสามารถปฏิบัติได�  
 

องค�ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
หลักการท่ี 13 – องค/กรมีข�อมูลท่ีเก่ียวข�องและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 – มีการสื่อสารข�อมูลภายในองค/กรให�การควบคุมภายในดําเนินต0อไปได�  
หลักการท่ี 15 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบต0อการควบคุมภายใน 
  

องค�ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 17 – ประเมินและสื่อสานข�อบกพร0องของการควบคุมภายในอย0างเหมาะสม  
 

ท้ังนี้ องค/ประกอบการควบคุมภายในแต0ละองค/ประกอบและหลักการจะต�อง Present & Function        
กล0าวคือ มีอยู 0จริงและสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง อีกท้ังต�องทํางานอย0างสอดคล�องและสัมพันธ/กันจึงจะทําให�       
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ เน�นการวิเคราะห/ตามมาตรฐาน COSO 2013 
องค/ประกอบท่ี 2 หลักการท่ี 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป4นหลักกรอบหรือภาระงานในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้   

• Corrective: แก�ไขปTญหาท่ีเคยรับรู�ว0าเกิดข้ึน สิ่งท่ีมีอยู0แล�ว ทําอย0างไรเพ่ือป�องกันไม0ให�เกิดข้ึนซํ้าอีก   
• Detective: เฝ�าระวังสอดส0องติดตามพฤติกรรมความเสี่ยงทําอย0างไรจะตรวจพบ 
• ต�องสอดคล�องกันกับการต้ังข�อบ0งชี้บางเรื่องท่ีน0าสงสัยว0าจะมีความเสี่ยงการทุจริต และทําการลดระดับ
ความเสี่ยง นั้น หรือให�ข�อมูลเบาะแสนั้นแก0ผ� ูบริหาร   
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• Preventive: ป�องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสู0การส0 ุมเสี่ยงต0อการกระทําผิดในส0วนท่ีพฤติกรรมท่ีเคย
รับรู�ว0าเคยเกิดมาก0อน คาดหมายได�ว0ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู�ว0าทําไปมีความ
เสี่ยงต0อการทุจริตจะต�องหลีกเลี่ยงด�วยการปรับ Workflow ใหม0 ไม0เปkดช0องว0างให�การทุจริตเกิดข้ึนได�อีก   
• Forecasting: การคาดการณ/ล0วงหน�าต0อสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนและป�องกัน ป�องปรามล0วงหน�าในประเด็นท่ี     
ไม0ค� ุนเคยในส0วนท่ีเป4นปTจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการคาดการณ/ล0วงหน�าในอนาคต (Unknown Factor)  
 

2.3 องค�ประกอบทําให5เกิดการทุจริต  
องค/ประกอบหรือปTจจัยท่ีนําไปสู0การทุจริต ประกอบด�วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากช0องโหว0ของระบบต0าง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายในองค/กรมี  
จุดอ0อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 

 
องค�ประกอบของการทุจริตหรือสามเหลี่ยมทจุริต  

(The Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 
 

2.4 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ0งออกเป4น 3 ด�าน ดังนี้  
1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน0วยงานท่ีมีภารกิจให�บริการ 

ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสของการใช�อํานาจและตําแหน0งหน�าท่ี  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสของการใช�จ0ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
2.5 ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
� 1. ด�านความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
� 2. ด�านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสของการใช�อํานาจและตําแหน0งหน�าท่ี 
� 3. ด�านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร0งใสการใช�จ0ายงบประมาณและการบริหารฯ 
ชื่อกระบวน/งาน  
1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสด  ุ  
2. การบริหารพัสดุโครงการก0อสร�าง  



6 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor and Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor UnKnown Factor 
1. การควบคุมงานก0อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ให�เป4นไปตามสัญญาจ�าง  
 - โครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเป4นไปตาม 
ความต�องการของราษฎร ไม0ถึงร�อยละ 90 

�  

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทําโครงสร�าง 
พ้ืนฐาน  
- ข�อมูลงานสํารวจเพ่ือการออกแบบถูกต�อง 
ทันเวลา ตามความต �องการของผู �บริหาร      
ไม0ถึงร�อยละ 90 

�  

 

Known Factor: ความเสี่ยง/ปTญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู�ว0าเคยเกิดมาก0อน คาดหมายได�ว0ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้า  
Unknown Factor: ปTจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการคาดการณ/ล0วงหน�าในอนาคต ปTญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห�สถานะความเส่ียง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช�ความรอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว0างปฏิบัติงาน

ตามปกติ ควบคุมดูแลได�  
สถานะสีส�ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป4นกระบวนงานท่ีมีผู�เก่ียวข�องหลายคน หลายหน0วยงานภายในองค/กร    

มีหลายข้ันตอน ยากต0อการควบคุมหรือไม0มีอํานาจควบคุมข�ามหน0วยงาน  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป4นกระบวนงานท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม0รู �จัก           

ไม0สามารถตรวจสอบได� ชัดเจน ไม0สามารถกํากับติดตามได�อย0างใกล�ชิด  
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส5ม แดง 
1. การควบคุมงานก0อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ให�เป4นไปตามสัญญาจ�าง  
 - โครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเป4นไป
ตามความต�องการของราษฎร  
ไม0ถึงร�อยละ 90 

 �   

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทํา 
โครงสร�างพ้ืนฐาน  
- ข�อมูลงานสํารวจเพ่ือการออกแบบถูกต�อง 
ทันเวลา ตามความต�องการของผู �บริหาร      
ไม0ถึงร�อยละ 90 

 �   
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกส�ระดับความเส่ียง (หาค�าความเส่ียงรวม) (Risk Level Matrix)  
ข้ันตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก      

ท่ีเป4นสีส�มและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาค0าความเสี่ยงรวม ซ่ึงได�จากระดับความจําเป4นของการเฝ�าระวัง     
ท่ีมีค0า 1 - 3 คูณด�วยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค0า 1 - 3 เช0นกันค0า 1 - 3 โดยมีเกณฑ/ในการให�ค0า ดังนี้  

 

3.1 ระดับความจําเป4นของการเฝ�าระวังมีแนวทางการพิจารณาดังนี้  
- ถ�าเป4นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลังท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว0ากิจกรรม หรือข้ันตอนนั้น          

เป4น MUST หมายถึงมีความจําเป4นสูงของการเฝ�าระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีต�องทําการป�องกันไม0 ดําเนินการไม0ได�  
ค0าของ MUST คือ ค0าอยู0ท่ีระดับ 3 หรือ 2  

- ถ�าเป4นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป4นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว0ากิจกรรม หรือ
ข้ันตอนนั้น เป4น SHOULD หมายถึงมีความจําเป4นตํ่าในการเฝ�าระวังความเสี่ยงการทุจริตค0าของ SHOULD หมายถึง 
มีความจําเป4นตํ่าในการเฝ�าระวังความเสี่ยงการทุจริตค0าของ SHOULD คือ ค0าอยู0ในระดับ 1 เท0านั้น  

เกณฑ�การพิจารณาระดับความจําเป+นของการเฝ_าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป4นข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป4นข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม0สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป4นข้ันตอนรองของกระบวนการ  
 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข�องกับ ผ� ูมีส0วนได�เสีย Stakeholders รวมถึง หน0วยงานกํากับ

ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข0าย ค0าอยู0ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข�องกับผลกระทบทางการเงิน รายได�ลดรายจ0ายเพ่ิม Financial 

ค0าอยู0ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบต0อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด�าน

การเรียนรู� องค/ความรู� Learning & Growth ค0าอยู0ท่ี 1 หรือ 2  
 

เกณฑ�การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต0อผู�ใช�บริการ/ผ�มู  ีส0วนได�เสีย/หน0วยงานกํากับดูแลในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต0อผู�ใช�บริการ/ผ�มู  ีส0วนได�เสีย/หน0วยงานกํากับดูแลในระดับไม0รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต0อกระบวนการภายใน/การเรียนรู�/องค/ความรู� 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข5อมูลท่ีต5องเฝ_าระวัง 2 มิติ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจําเป+นของ 

การเฝ_าระวัง 
3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค�าความเส่ียง 
รวมจํานวน 

X 
รุนแรง 

1. การควบคุมงานก 0อสร �างโครงสร �าง
พ้ืนฐาน ให�เป4นไปตามสัญญาจ�าง  
 - โครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเป4นไป
ตามความต�องการของราษฎร  
ไม0ถึงร�อยละ 90 

3 2 6 

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทํา 
โครงสร�างพ้ืนฐาน  
- ข�อมูลงานสํารวจเพ่ือการออกแบบ  
ถูกต�อง ทันเวลา ตามความต�องการของ
ผู�บริหาร ไม0ถึงร�อยละ 90 

3 2 6 

 
ตารางท่ี 3.1 SCORING ระดับความจําเป+นของการเฝ_าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
กิจกรรมหรือ ข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ัน ตอนรอง 

SHOULD 
1. การควบคุมงานก 0อสร �างโครงสร �าง

พ้ืนฐาน ให�เป4นไปตามสัญญาจ�าง  
 - โครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเป4นไป
ตามความต�องการของราษฎร  
ไม0ถึงร�อยละ 90 

2  

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทํา 
โครงสร�างพ้ืนฐาน  
- ข�อมูลงานสํารวจเพ่ือการออกแบบ  
ถูกต�อง ทันเวลา ตามความต�องการของ
ผู�บริหาร ไม0ถึงร�อยละ 90 

2  

 
ตารางท่ี 3.2 SCORING ระดับความจําเป+นของการเฝ_าระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
ผู�มีส0วนได�ส0วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน0วยงานกํากับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือข0าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได�ลด รายจ0ายเพ่ิม Financial  x x 

ผลกระทบต0อผู�ใช�บริการ กลุ0มเป�าหมาย Customer/User x x  

ผลกระทบต0อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  

กระทบด�านการเรยีนรู� องค/ความรู� Learning & Growth x x  
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk - Control Assessment)  
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ0งเป4น 3 ระดับ  
ดี: จัดการได�ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม0กระทบถึงผู�ใช�บริการ/ผู�รับมอบผลงานองค/กรไม0มีผลเสีย  

ทางการเงิน ไม0มีรายจ0ายเพ่ิมเติม  
พอใช� : จัดการได�โดยส0วนใหญ0 มีบางครั้งท่ียังจัดการไม0ได� กระทบถึงผู�ใช�บริการ/ผู�รับมอบผลงาน องคก/รแต0

ยอมรับได�มีความเข�าใจ  
น�อย : จัดการไม0ได�หรือได�เพียงส0วนน�อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ0าย มีผลกระทบถึงผู�ใช�บริการ/ ผู�รับ

มอบผลงานและยอมรับไม0ได� ไม0มีความเข�าใจ  
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค�าการประเมินการควบคุม 
ความเส่ียงการทุจริต 

ค0าความเสี่ยง 
ระดับต่ํา 

ค0าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค0าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1. การควบคุมงานก0อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน ดี ต่ํา ค0อนข�างต่ํา ปานกลาง 

 ให�เป4นไปตามสัญญาจ�าง  พอใช5 ค�อนข5างตํ่า ปานกลาง ค�อนข5างสูง 

  น�อย ปานกลาง ค0อนข�างสูง สูง 

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทํา ดี ต่ํา ค0อนข�างต่ํา ปานกลาง 

 โครงสร�างพ้ืนฐาน พอใช5 ค�อนข5างตํ่า ปานกลาง ค�อนข5างสูง 

  น�อย ปานกลาง ค0อนข�างสูง สูง 

 
ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง  
เลือกเหตุการณ/ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในตารางท่ี 4  

ท่ีอยู0ในช0องค0าความเสี่ยงระดับสูง ค0อนข�างสูง หรือปานกลาง เพ่ือมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามระดับ 
ความรุนแรง  
 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0ม 

ท่ี รูปแบบและพฤติการณ�ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป_องกันการทุจริต 
1. การควบคุมงานก0อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน ให�เป4นไปตาม

สัญญาจ�าง  
 

1.1 ติดตาม ตรวจสอบข�อมูลการปฏิบัติงานจากรายงาน
การปฏิบัติงานโดยผู�บริหารสัญญา  
1.2 จัดทําการสํารวจความคิดเห็น ของราษฎรผู�ได�รับ
ผลกระทบจากโครงการ ก0อสร�างฯ โดยรอบบริเวณท่ีตั้ง
ของโครงการ 

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทําโครงสร�างพ้ืนฐาน  
 

จัดทําแผนงานการสํารวจข�อมูล โดยกําหนดประเภทของ
งานสํารวจ บุคลากรท่ีต�องไปสํารวจ ข้ันตอนวิธีการสํารวจ 
ระยะเวลาการดําเนินการสํารวจแต0ละข้ันตอน 
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ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ_าระวังความเส่ียง 
 โดยการแยกสถานะของการเฝ�าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ0งออกเป4น 3 สีได�แก0   
� สถานะสีเขียว : ไม0เกิด กรณีท่ีไม0อยู0ในข0ายความเสี่ยง ไม0ต�องมีกิจกรรมมาควบคุม  
� สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยู0ในข0ายความเสี่ยง แต0แก�ไขได�ทันท0วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ 

กิจกรรม หรือแผนท่ีเตรียมไว�ได�ผลเป4นความเสี่ยงทุจริตท่ีลดลง ระดับความรุนแรงน�อยกว0า 3   
� สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยู0ในข0ายความเสี่ยงท่ียังแก�ไขไม0ได� ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 

กิจกรรม หรือแผนท่ีเตรียมไว�ใช�ไม0ได�ผล ความเสี่ยงทุจริตไม0ลดลง ระดับความรุนแรงมากกว0า 3 
 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ_าระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการป_องกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1. 1.1 ติดตาม ตรวจสอบข�อมูลการปฏิบัติงาน

จากรายงานการปฏิบัติงานโดยผู�บริหารสัญญา  
1.2 จัดทําการสํารวจความคิดเห็น ของราษฎร 
ผู�ได�รับผลกระทบจากโครงการก0อสร�างฯ 
โดยรอบบริเวณท่ีตั้งของโครงการ 

1.1 รายงานการ ปฏิบัติงานโดยผู�บริหาร 
สัญญาล0าช�าและคลาดเคลื่อน  
1.2 ไม0มีการสํารวจ ความคิดเห็นของ
ราษฎรท่ี ได�รับผลกระทบโดยรอบ บริเวณ
ท่ีตั้งโครงการฯ 

 �  

2. จัดทําแผนงานการสํารวจข�อมูล โดยกําหนด
ประเภทของงานสํารวจ บุคลากรท่ีต�องไปสํารวจ 
ข้ันตอนวิธีการสํารวจ ระยะเวลาการดําเนินการ
สํารวจแต0ละข้ันตอน 

มีการดําเนินงานตามแผนงานการสํารวจ     
ข�อมูล ไม0ถึงร�อยละ 90 

 �  

 
สีแดง  เกินกว�ายอมรับ 

สีเหลือง  เกิดข้ึนแล5วยอมรับได5 
สีเขียว  ยังไม�เกิด เฝ_าระวังต�อเนื่อง 

 
ข้ันตอนท่ี 7 การจัดทําระบบการบริหารความเส่ียง  
นําผลจากทะเบียนเฝ�าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ซ่ึงจําแนกไว�เป4น 3 สถานะ โดยสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยู0ในเครือข0ายท่ียังแก�ไขไม0ได� จําเป4นต�องมีกิจกรรมหรือมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ิมเติม โดยแยก
สถานะเพ่ือจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตออกเป4น ดังนี้  

7.1 เกินกว0าการยอมรับ (สถานะสีแดง RED) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแล�วแต0ยอมรับได� ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง YELLOW)  
7.3 ยังไม0เกิดเฝ�าระวังอย0างต0อเนื่อง (สถานะสีเขียว GREEN)  
 
ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเส่ียง  
7.1 สถานะสีแดง (RED) เกินกว0าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ท่ี ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป_องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
- - - 
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ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเส่ียง  
7.2 สถานะสีเหลือง (YELLOW) เกิดข้ึนแล�วแต0ยอมรับได� ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ท่ี ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป_องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
1. การควบคุมงานก0อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน ให�เป4นไปตาม

สัญญาจ�าง  
 

1.1 กวดขันการทํางานของเจ�าหน�าท่ีผู�บริหารสญัญาและเพ่ิม
การตรวจสอบการทํางานโดยภาคประชาชน  
1.2 ระบุให�รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือราษฎร ผู�ได�รับผลกระทบโดยรอบบริเวณโครงการ      
เป4นส0วนหน่ึงของเอกสารโครงการ และต�องมีการช้ีแจง 
ทําความเข�าใจกับผ� ูได�รับผลกระทบ ให�ถูกต�องตรงกันก0อน  
จึงจะสามารถยตุ ิเรื่องได� 

2. งานสํารวจข�อมูลด�านช0าง เพ่ือจัดทําโครงสร�างพ้ืนฐาน  
 

2.1 ให�มีการจัดทําแผนงานการสาํรวจข�อมูลเป4นประจําป5
งบประมาณโดยระบุห�วงระยะเวลา บุคลากร และ
งบประมาณการสํารวจ และประกาศใช�แผนดังกล0าว  
2.2 กําหนดให�มีการรายงาน ความก�าวหน�าของการปฏิบัติ
ตามแผนงาน ทุกรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

 
7.3 สถานะสีเขียว (GREEN) ยังไม0เกิดข้ึนให�เฝ�าระวังอย0างต0อเนื่อง 

ท่ี ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป_องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
- - - 

 
ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง  
การจัดทํารายงานสรุปให�เห็นภาพรวมว0ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริตอยู0ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง เพ่ือใช�เป4นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับตํ่า  
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง - สูงมาก  
 
ตารางท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี 
สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1.  ควบคุม ติดตามตรวจสอบข�อมูล การปฏิบัติงานจากรายงาน

การปฏิบัติงานโดยผู�บริหารสัญญา เป4นประจําและให�มี 
การกํากับ ติดตามอย0างใกล�ชิด เพ่ือลดระดับ ความเสี่ยง 

ให�เป4นความเสี่ยงระดับ ต่ํา ต0อไป 

 

2.  จัดให�มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามแผนการสํารวจ 

ข�อมูล ตามคําสั่งแต0งตั้งเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานสํารวจ  
ให�เป4นไปตามห�วงระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ตามแผนฯ  
และให�มีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัต ิ
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ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
การจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร    

ความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต0อผู�บริหารของหน0วยงาน โดยองค/การบริหารส0วนตําบลหนองหล0มจะรายงานผล
ของการดําเนินงานเป4นรายป5 ป5ละ 1 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ........................................................................................  
หน0วยงานท่ีประเมิน......................................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะของการดําเนินการ   
จัดการความเสี่ยง � ยังไม0ได�ดําเนินการ 

� เฝ�าระวังและตดิตามอย0างต0อเนื่อง 
� เริ่มดําเนินการแล�วบางส0วนยังไม0ครบถ�วน 
� ต�องปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให�มีความเหมาะสมมากข้ึน   
� เหตุผลอ่ืน โปรดระบุ........................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตระหว�างป� (ทดแทนแผนเดิม) 
 
หน0วยงานท่ีเสนอขอ.........................................................................................................................................................  
วันท่ีเสนอขอ.................................................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใหม�  
ผู�รับผิดชอบหลัก  
ผู�รับผิดชอบรองท่ีเก่ียวข�อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. .......................................................................................................... 

2. .......................................................................................................... 
3. ……………………………………………………………………….......................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม0 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
  



 
ภาคผนวก 

  



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/  
ข้ันตอน/ 

กระบวนการ 

ทํางาน 

เหตุการณ/ 
ความเสีย่ง 

ท่ีอาจ 
เกิดข้ึน 

ปTจจัยเสี่ยง 
ท่ีอาจมี 

ผลกระทบ/  
กระต� ุนให� 
เกิดความ

เสี่ยง 

การ 

ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 

เก่ียวข�อง 

ประเมินระดับความเส่ียง มาตรการ 

ป�องกัน 

ไม0ให�เกิด 

การทุจริต 

ตัวช้ีวัด 

ผลสําเร็จ ไม�
มี 

ตํ่า
มาก 

ตํ่า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. การควบคุม
งานก0อสร�าง 

การควบคุม
งานก0อสร�าง 
โครงสร�าง
พื้นฐานให�
เป4นไปตาม
สัญญาจ�าง 

โครงการด�าน 
โครงสร�าง
พื้นฐาน เป4นไป 
ตามความ 
ต�องการของ 
ราษฎรไม0ถึง  
ร�อยละ 90 

รายงานการ 
ปฏิบัติงาน 
โดยผู�บริหาร 
สัญญาล0าช�า 
คลาดเคล่ือน 
ไม0สํารวจ 
ความคิดเห็น 
ของราษฎรท่ี 
ได�รับ
ผลกระทบ 
โดยรอบ 
บริเวณท่ีต้ัง 
โครงการฯ 

ประกาศ 
อบต. 
หนองหล0ม 
มาตรการให� 
ผู�มีส0วนได� 
เสียมีส0วน  
ร0วมในการ 
ดําเนินการ 
ส0งเสริมให�
ราษฎรผ� ู  
ได�รับผล 
กระทบ 
ร0วมตรวจ 
สอบการ 
ทํางานของ 
เจ�าหน�าท่ี 

   �    1. กวดขัน  
การทํางานของ
เจ�าหน�าท่ี  
ผู�บริหารสัญญา
และ เพิ่มการ 
ตรวจสอบ 
การทํางาน 
โดยภาค 
ประชาชน  
2. ระบุให� 
รายงานผล 
การสํารวจ
ความคิดเห็น 
ของประชาชน 
หรือราษฎร 

1. จํานวน  
โครงการ 
ก0อสร�างท่ีไม0เป4น 
ไปตามสัญญา 
จ�างลดลง  
2. จํานวน 
เร่ืองร�องเรียน
ของราษฎรท่ี  
ได�รับผลกระทบ 
จากโครงการ 
ก0อสร�างลดลง 

2. การจัดทํา 
แผนงาน 
การสํารวจ 
ข�อมูลการ 
จัดทํา 
โครงการ  
ก0อสร�าง 

งานสํารวจ 
ข�อมูลด�านช0าง 
เพื่อจัดทํา 
โครงสร�าง 
พื้นฐาน 

ไม0มีการ 
ประกาศใช� 
แผนงานการ 
สํารวจข�อมูล 
อาจทําให� 
เกิดการ 
คลาดเคล่ือน 
ในการ 
เรียงลําดับ 
การจัดทํา 
สัญญา
โครงการ  
ก0อสร�าง 

ข�อมูลงาน 
สํารวจเพื่อ 
การออกแบบ 
เสร็จทันเวลา 
ตามแผนงาน 
ไม0ถึงร�อยละ 
90 ทําให� 
ส้ินเปลือง 
งบประมาณ 
ในการสํารวจ 
พื้นท่ีซํ้าซ�อน 

        1. จัดทํา 
แผนงาน 
สํารวจข�อมูล 
ประจําป5 
งบประมาณ 
และประกาศ 
ใช�แผนฯ  
2. ให�รายงาน 
ความก�าวหน�า 
ตามแผนงาน 
รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

ข�อมูลการ 
สํารวจ ถูกต�อง 
ทันเวลามากกว0า 
ร�อยละ 90 

 


