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ค ำน ำ 

ตามค านิยามของความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผล
กระทบท าให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถจะส่งผลกระทบตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนการด าเนินงาน จนถึงการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้  หากไม่มีการเตรียมการ
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตซึ่งถ้าเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์
เพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและก าหนดกิจกรรมเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันหรือตั้งรับ จ าเป็นจะต้องอาศัย
เครื่องมือของการประเมินความเสี่ยง   

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะสามารถเป็นหลักประกัน         
ในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด       
โอกาสที่องค์กรจะประสบกับปัญหาจะมีน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายในระดับที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เนื่องจากได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งการด าเนินมาตรการ     
ป้องการการทุจริตถือได้ว่าเป็นวิธีการการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน   

ด้วยความส าคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือค้นหาและพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินโอกาสในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับ               
ความเสียหายทั้งในด้านภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ซึ่งการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรายงานฉบับนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรภาครัฐที่มีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. นิยำม 
๑) ทุจริตต่อหน้ำที่ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความหมายว่า  

“ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้น        
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ 
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้ อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน     
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น” 

๒) ควำมเสี่ยง 
ตามแนวคิดของการควบคุมภายใน COSO (The committee of Sponsoring Organization                

of the Treadway) ได้ให้ความหมายว่า 
 “เหตุการณ์หรือการกระท า อันท าให้เกิดความเสียหายหรือท าให้เกิดความล้มเหลวหรือ     

ลดโอกาสที่จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ” 

 ๓)  ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีพฤติการณ์       
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๒. วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน      
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน      
การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน         
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด ทั้งจะยังผลดีให้กับหน่วยงานของรัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 



๒ 
 

๓. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมคีวำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี   
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน 
จะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

๔. กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 4 กระบวนกำร ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ           

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร 

 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า อีก (Known Factor)               
ทั้งที่ รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับกระบวนการท างานใหม่ ไม่เปิด
ช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก 

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า        
ในอนาคต (Unknown Factor) 

๕. องค์ประกอบทีท่ ำให้เกิดกำรทุจริต 
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  ได้จ าแนกองค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่

การทุจริต ประกอบด้วย 

 Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

 Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ หรือคุณภาพการควบคุม 
ก ากับภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  

 Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า  
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กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่ง
หน้ำที ่

กำรใช้จ่ำยงบประมำณและ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ภำครัฐ 

6. ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

  



๔ 
 

7. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
๑. กำรระบุควำมเสี่ยง        

(Risk Identifecation) 

๒. กำรประเมินสถำนะควำมเสี่ยง 
(Risk Identification) 

 

๓. กำรประเมินค่ำเควำมเสี่ยงรวม 
(Risk level matrix) 

 

4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
(Risk- Control Matrix Assessment) 

๕. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

6. กำรจัดท ำรำยงำนผล    
กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

7. กำรจัดท ำระบบ        
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8. กำรจัดท ำรำยงำน    
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
ขั้นเตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

1.เลือกภาระงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงว่า   
เป็นความเสี่ยงด้านใด 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ก าร
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น           
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ      
ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น  Known 
Factor หรือ Unknown Factor 

 
Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้

ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าหรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อน    
ไข้เสมอ) 

 

 



๖ 
 

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตด้ำน 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตำรำงท่ี 1  ตำรำงระบุควำมเสี่ยง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
ภำระงำน 

 
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ประเภทควำมเสี่ยง      
กำรทุจริต 

 
ด้ำนควำม

เสี่ยง Know 
Factor 

Unknown 
Factor 

๑. การใช้รถ
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ
เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

  
 

ด้านที่ 3 

๒. งานจัดเก็บ
รายได้ 

ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนาม
กีฬา(สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ 

  ด้านที่ 2 



๗ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 

ให้นําข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/   
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเสี่ยงในช่อง      
สีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

       สถานะสีเขียว    :  ความเสี่ยงระดับต่ํา 
       สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
                             ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม      :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลาย 
                      หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี 
                      อํานาจควบคมุข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

       สถานะสีแดง     :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคน 
         ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่าง 

 ใกล้ชิดหรอือย่างสม่ําเสมอ 
ตำรำงท่ี 2  ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Known Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถเครื่องจักรกล ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

    

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนามกีฬา(สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

    

 



๘ 
 

ขัน้ตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 

     นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็น     
สีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจําเป็นของการเฝ้าระวัง   
ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓  โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าระดับ ดังนี้ 

๓.๑ ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการป้องกัน  
ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ           
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจําเป็นต่ําในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
ตำรำงท่ี 3  Scoring  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ 

 

ที ่

 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง 

3       2        1 
(โอกำส) 

ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 

3       2        1 
(ผลกระทบ) 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
ควำมจ ำเป็น X 
ควำมรุนแรง 

1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ
เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

2 2 4 

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้
สนามกีฬา (สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

1 2 2 



๙ 
 

ตำรำงท่ี 3.1  ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ

เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

2  

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนามกีฬา
(สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ 

 1 

 

ตำรำงท่ี 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 1 2 3 

1. เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ
เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 

   

2. ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนามกีฬา
(สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้ใช้บริการ 

   

 

 



๑๐ 
 

ขั้นตอนที่ ๔  กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมิน การควบคุมการทุจริต 
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี    :   จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่ เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน         
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

ที ่

 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
คุณภำพ

กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำม
เสี่ยงระดับต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับปำน

กลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับสูง 

1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ
เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

ดี    

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้
สนามกีฬา(สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

ดี    



๑๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control 
Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง            
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยง  ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยง 
การทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 

ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ รูปแบบพฤติกรรมควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ
เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
๒. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การควบคุมดูแล          
การรับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลางเป็นรายบุคคล 
3. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่  เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 
4. อบรมและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุตจริตและกระตุ้นจิตส านึก เพ่ือป้องกันการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
5. จัดท ารายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีเพ่ือตรวจสอบ 
6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง 

2 เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้
สนามกีฬา (สระว่ายน้ า) โดยรับเงินแล้ว
ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ 

๑. จัดท าสมุดลงทะเบียนของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าใน
แต่ละวันเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติและเป็นหลักฐาน
ตรวจสอบกับจ านวนเงินรับจากต้นข้ัวใบเสร็จรับเงิน 
2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯอย่างเคร่งครัด 
3. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 



๑๒ 
 

ขั้นตอนที่ 6  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

  เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สถานะสีเขียว   :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ 
                      นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ 
                      ทุจริตลดลง 
สถานะสีแดง   :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ 
                     กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 
 

 

ตำรำงท่ี 6 ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
รูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถเครื่องจักรกล ไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
   

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนามกีฬา  (สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

   

 
 

เกินกว่ำยอมรับ 

ยังไม่เกิด/      
เฝ้ำระวังต่อเนื่อง 

เกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ 



๑๓ 
 

ขั้นตอนที่ 7  กำรจัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 มาจัดแบ่งกลุ่มตามสถานะ
ของความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องจัดให้มีกิจกรรมหรือ 
มาตรการเพิ่มเติมต่อไป ส าหรับการจัดสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้ 
  7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง) การด าเนินการ : ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง) การด าเนินการ : ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

ตำรำงท่ี 7 ตำรำงกำรจัดท ำระบบควำมเสี่ยง 

7.1  เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

(สถำนะสีแดง) 
ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 
- 

 
- 

 
 7.2  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถำนะสีเหลือง) 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(สถำนะสีเหลือง) 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 
- 

 
- 

  
  7.3 ยังไม่เกิด เฝ้ำระวังต่อเนื่อง (สถำนะสีเขียว) 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(สถำนะสีเขียว) 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

1. เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถเครื่องจักรกล ไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

ควรจะน าเทคโนโลยีในการติดตามรถยนต์ ระบบ 
GPS Tracking มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของรถยนต์
และรถเครื่องจักรกล เช่นเดียวกับประเภทรถบรรทุก
ขนาด ๑๐ ล้อข้ึนไป ที่กรมการขนส่งทางบกได้
ประกาศก าหนดให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS         
ไปก่อนแล้ว 

2. ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนามกีฬา (สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางในการ
ติดต่อให้ข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการ
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ หากเกิดกรณีพบเห็น
การกระท าของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ  

 



๑๔ 
 

ขั้นตอนที่ ๘  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ตามข้ันตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี)  

สีเขียว หมายถึง  สถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ า  
สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง 
สีแดง  หมายถึง สถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก  

ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลต่อไป 
 

ตำรำงท่ี 8 ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 เจ้าหน้าที่น ารถยนต์และรถ

เครื่องจักรกล ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

  

2 ยักยอกเงินค่าบ ารุงการใช้สนาม
กีฬา (สระว่ายน้ า) 
เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ 

  

 
 



๑๕ 
 

ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของ
หน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานเป็นราย ๖ เดือน 

ตำรำงท่ี 9 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดกำรทุจริต รอบ 6 เดือน  ณ วันที ่

หน่วยงำนที่ประเมิน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  
มำตรกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต  
สถำนะของกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 
  



๑๖ 
 

บรรณำนุกรม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใจภาครัฐ.  (2561).  
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD Risk-Assessments . กรุงเทพมหานคร  
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