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คำนำ 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด  
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทจุรติและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ จึงจัดทำการประเมินความเสีย่งของการดำเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น 
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอยา่งไร  
  การบริหารจัดการความเสีย่งเป็นการทำงานในลักษณะที่ทกุภาระงานต้องประเมินความเสีย่งกอ่น
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิ ดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กำกบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึง่มาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมือ่ปี 
1991   สำหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่การกำกบั ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีอำนาจการสัง่การชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จงูใจ รักษาไว้ และจงูใจพนกังาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้  
หลักการที่ 11 พฒันาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมลูภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมภายในสามรถดำเนินการตอ่ไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตาและประเมนิผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยูจ่รงิและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมปีระสิทธิภาพ  
 
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปจัจัยที่นำไปสูก่ารทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตผุลสนับสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการทจุริต (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 

Financial  pressure Rationalization 

Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทจุริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพจิารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บรกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนญุาต ตามพระราชบัญญัตกิารอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตัิ อนญุาต

การใชอ้ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี 

การใชจ้่ายงบประมาณ และการ
บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั
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6. ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่งการทุจริต  
  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทจุริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้  

 
 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพ่ือประเมินความเสี่ยง  ต้องดำเนนิการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทจุริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัตพิิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตำแหนง่หน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานทีจ่ะทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
- เตรียมข้อมูล ข้ันตอน แนวทาง หรอืเกณฑก์ารปฏิบัติงาน ของกระบวนงานทีจ่ะทำการ

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสีย่ง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสยีง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสีย่ง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง



งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอน 

รายลเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 
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- ตัวอย่าง – 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในข้ันตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริตworkshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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ประเมินความเสีย่งการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ ปี พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทจุริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัตพิิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตำแหนง่หน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรพัยากร

ภาครัฐ   
 
ชื่อกระบวนการงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นจากหน้าบา้นนายมโน – 
บ้านนายสชุาติ บ้านอีกุด หมู่ท่ี 2 - ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ นายอัครพล  ทิพม่อม โทรศัพท์ 093-5245324 
ตารางที 1 ระบุความเสีย่ง( Known factor และ Unknown factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   

 √ 

หมายเหต ุ: อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตท่ีมคีวามเสี่ยงการทุจริต  
- ความเสี่ยง ปญัหา/พฤติกรรมทีเ่คยเกิดข้ึน เคยรบัรู้ว่าเคยเกดิมาก่อน คาดหมายว่าจะมี

โอกาสเกิดข้ึนซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว √ Known factor 
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหนา้ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การนำข้อมลูจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเ์พื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสเีขียว คือ ความเสี่ยงระดบัต่ำ  
 สถานะสเีหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสสี้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มหีลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไมม่ีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าทีป่กต ิ
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รูจ้ัก

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรอือย่างสม่ำเสมอ  
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อาจมีคณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้
ขออนุญาตบางรายการที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   

√    

 
 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทจุริตที่มสีถานะความเสี่ยงการทจุริตระดบัสงู จนถึงสูงมาก (สสี้ม กับ สี
แดง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพจิารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักทีส่ำคัญของกระบวนการนัน้ ๆ แสดงว่าข้ันตอนน้ัน เป็น 
must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 
หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าข้ันตอนน้ัน เป็น Should  
หมายถึงจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังการทจุริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรนุแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพจิารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกบั ผู้มสี่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกบัดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกบั การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 

3    
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกบักระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2    
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ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็นของการ

ระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจ
มีคณะกรรมการบางท่านเอือ้
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง
รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   

1 1 2 

 
 7.4   การประเมินการควบคมุความเสี่ยง 
  การนำค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทจุริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกบัคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร/ผู้รบัมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผูร้ับมอบผลงาน และยอมรบัไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์   

ดี  
√ 
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7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสงู และปานกลางมาทำแผนบรหิารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสีย่ง แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย ์
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนนิการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางท่าน
เอื้อประโยชน์ใหก้ับผู้ขอ
อนุญาตบางรายการที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง (บางราย) ทัง้ที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
(สมยอม) 

เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง (บางราย) ทัง้ที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
(สมยอม) 

- การแต่งตัง้
คณะกรรมการให้
พิจาณาคุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช้ผู้มสี่วน
ได้เสียกับผู้ขออนญุาต) 
- จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ 
มาตรการการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินจิ ให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

เดือน เมษายน 2564 สำนักปลัด 

 
   
           
   (นายอัครพล  ทิพม่อม)     (นางวาธินี  ปัญญาประชมุ)          (นายนเรศ  ศิรินาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย ์
 
 


