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คํานํา 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆ ท่ีคนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหา
ทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  
 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปญหา
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเปนการนเกิดความเสี่ยหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการ
นําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไวโดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางงใด  
 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตมคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ี
กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได  

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ประกอบดวย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2563 เหตุการณความ
เสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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1. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียง 
  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะชวย
ลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีท่ีพบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่ง วา การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระ
อีกตอไป  

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
 
2. การบริหารจัดกรความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและ
ยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะการ
กํากบติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 
1991   สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องคประกอบท่ี 1   สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment) 

หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับ ดูแล  
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  
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  องคประกอบท่ี 2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน  
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  

  
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  
 
องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication) 
หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามรถดําเนินการตอไปได  
หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจจะกระทบตอการควบคุม

ภายใน  
องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยูจริงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได จึงจะทําใหการคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
  องคประกอบหรือปจจัยท่ีนาํไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมี
จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 Opportunity 

Rationalization pressure/Incentive 
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5. ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3   ดาน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ

บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ
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6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้  

 
 
7. วิธีการวิเคราะหความเส่ียง  
 การเตรียมการเพ่ือประเมินความเส่ียง ตองดําเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆโดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานท่ีจะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกสระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดทํารายงนผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอน 

รายลเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการขออนุญาต
กอสรางอาคาร 
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- ตัวอยาง – 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

7.1   การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
 การนําขอมูลท่ีไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงท่ีเสี่ยง
ตอการทุจริตเทานั้น  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆในการดําเนินงานท่ีไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการ
ปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภทความเสี่ยง ซ่ึง
เปน Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปญหา /พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวา

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซํ้า หรือประวัติมีดํานานอยูแลว  
Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา /

พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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การระดม
สมอง

เทคนิคในการคนหา
ความเสี่ยงการทุจริต

workshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นท่ี
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อ่ืน

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลบานถอน ประจําป พ.ศ. 2563 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดาน  
ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ   
 
ช่ือกระบวนการงาน ………โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานหนามแทงใหญ หมูท่ี 2  
– บานคําเจริญ หมูท่ี 5………………..…… 
ช่ือหนวยงาน……องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร.……… 
ผูรับผิดชอบ…… สํานักปลัด อบต.บานถอน...……………โทรศัพท……042-704966.................... 
 
ตารางที 1 ระบุความเส่ียง( Known factor และ Unknown factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียง 
Known factor Unknown factor 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายการท่ีคุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

  

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเส่ียงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี
โอกาสเกิดข้ึนซํ้า หรือประวัติมีดํานานอยูแลว √Known factor 

- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน √Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
 การนําขอมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแตละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
 สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
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 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจัก

ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสมํ่าเสมอ  
 
ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

เขียว เหลือง สม แดง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อาจมีคณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชนใหกับผู
ขออนุญาตบางรายการท่ี
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

    

 
 7.3   เมทริกสระดับความเส่ียง 
  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีสม กับ สี
แดง)จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีคา 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีคา 1 – 3 โดยมีเกณฑ ดังนี้  
  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการนั้น ๆแสดงวาข้ันตอนนั้น เปน 
must หมายถึงความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูในระดับ 3 
หรือ 2  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน Should  
หมายถึงจําเปนต่ํา ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should  คือ อยูในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยูท่ี 

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูท่ี 2 หรือ 

3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ
จําเปนของการ

ระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  21 

คาความเส่ียง
รวมจําเปน x 

รุนแรง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจ
มีคณะกรรมการบางทานเอ้ือ
ประโยชนใหกับผูขออนุญาตบาง
รายการท่ีคุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

3 3 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
  การนําคาความรุนแรงจากตาราง 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
  ออน :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเส่ียง  
โอกาส/ความเส่ียง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ํา 
คาความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 
การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชน
ใหกับผูขออนุญาต
บางรายการท่ี
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตาม
หลักเกณฑ   

พอใช    
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7.5   แผนบริหารความเส่ียง  
 การนําเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูง คอนขางสูง และปานกลางมาทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับความรุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง………………แผนบริหารความเส่ียง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร…………………… 
 

ความเส่ียง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการ
ปองกันการทุจริต 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางทาน
เอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายการท่ี
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ 

เจาหนาท่ีบางรายเอ้ือ
ประโยชนใหกับพวก
พอง (บางราย)ท้ังท่ี
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ 
(สมยอม) 

เจาหนาท่ีบางรายเอ้ือ
ประโยชนใหกับพวก
พอง (บางราย)ท้ังท่ี
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ 
(สมยอม) 

- การแตงตั้ง
คณะกรรมการให
พิจาณาคุณสมบัติของ
กรรมการ (ไมใชผูมีสวน
ไดเสียกับผูขออนุญาต) 
-จัดทําคูมือ หลักเกณฑ 
มาตรการการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ ให
เปนไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

เดือน เมษายน 2563 สํานักปลัด 

 
 

(นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

(นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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	ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้
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	การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้
	คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน...
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	เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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	7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
	การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติกา...
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	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน
	(ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
	(ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	(ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
	ชื่อกระบวนการงาน ………โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2
	– บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5………………..……
	ชื่อหน่วยงาน……องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร.………
	ผู้รับผิดชอบ…… สำนักปลัด อบต.บ้านถ่อน...……………โทรศัพท์……042-704966....................
	ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor)
	หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
	คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว √Known factor
	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √Unknown factor
	7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
	การนำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
	สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
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	สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
	ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
	7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
	นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง)จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
	ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆแสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
	ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  หมายถึงจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1
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