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▪ หลักการและเหตุผล 
การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  

(Corruption Perceptions Index : CPI)  ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ต่่ากว่าครึ่งมาตลอด  ส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว 
ส่านักงาน ป.ป.ช. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการด่าเนินงานของ
ส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใส ซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI  ของประเทศสูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนให้ความรู้ตามคู่มือประมวล  
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง     
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่า
ความผิด  ยังพบผู้กระท่าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ่านวนมากจนน่าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA)  มีการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลการด่าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  ในด้านการด่าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  โดยให้
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการด่าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  เพ่ือน่าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะการแสดงให้ประชาชนและสาธารณชนรับรู้ว่า
หน่วยงานให้ความส่าคัญกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร  นอกจากนี้ยังน่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ได้มาก่าหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) ในหน่วยงาน 
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▪ ความหมาย 
ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท่าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภายใน 
สถานการณ์ที่่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (lmpact) และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท่าให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อการด่าเนินงาน หรือนโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการใช้ 

ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด่าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง  
ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด่าเนินต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของเหตุของแต่ละ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ          
ที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค่านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อสียงขององค์กรเป็นส่าคัญ  โดยได้รับการสนับสนุนและ      
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง องค์กร 

ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  เหตุการณ์ความเสี่ยงในการด่าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ่านาจในต่าแหน่งและหน้าที่  รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 
▪ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสีย่งการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้   
ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตส่านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้ การน่าเครื่องมือประเมินเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด่าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบ
การทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน่าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ่า  ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  การประเมินความ
เสี่ยง    การทุจริต  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่
อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential)  ที่จะเกิดการกระท่าการทุจริตใน
อนาคต 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  มีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด่าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการ 



ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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▪ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  การด่าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล 

ที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  และท่าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์       
ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท่าให้องค์กรเกิดความเสียหาย   

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด่าเนินการบริหารเสี่ยง มีดังนี้  
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท่างาน  

บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส่าคัญ และสามารถท่าหน้าที่ใน  การก่ากับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารความ  
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส่าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน  
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ 
ท่าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความเสี่ยง 
ส่าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคลอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

3) เป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้  
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส่าคัญ 
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก่าหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้การด่าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด และ
สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  

4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท่าให้รูปแบบการ   
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร        
มี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส่าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่่าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
▪ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท่างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน  
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้       
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น่าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการก่ากบัติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ post – decision 
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▪ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  มี 4 กระบวนการ  ดังน้ี  
1. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ท่าอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้่าอีก  
2. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท่าอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง  

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัย ท่าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  
3. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระท่าผิด ในสวน  

พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้่าอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาท่าไปมี
ความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหท่าการทุจริตเขามาไดอีก  

4. Forecastion : การพยากรณประมาณการสิ่งที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นและปองกัน  ปองปราม       
ลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาใน 
อนาคต (Unknown Factor) 

▪ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้  

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน  
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตาม พรบ.การอ่านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชอ่านาจและต่าแหนงหนาที ่ 
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

▪ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  9  ขัน้ตอน  ดังน้ี  
1) การระบุความเสี่ยง 
2) การประเมินสถานะความเสี่ยง 
3) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5) การจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง 
6) การจัดท่ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7) จัดท่าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8) การจัดท่ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9) การรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
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▪ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต   
  การด่าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ท่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต  เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เหตุการณ์
ความเสี่ยงต่อการทุจริต  วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจ่าเป็นของการ เฝ้าระวัง     
พร้อมทั้งน่ามาก่าหนดมาตรการ กิจกรรม และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด่าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่มีประสิทธิภาพ 

1.การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ่านาจและต่าแหน่ง หน้าที่  
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ 
        ทรัพยากรภาครัฐ  
 

Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา /พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้่า  หรือมีประวัติ มีต่านานอยู่แล้ว 

Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

1. เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่านระบบ  GFMIS  
   เข้าบัญชีตนเอง 

 √ 

2. การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  √ 
 
 

2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของตารางระดับของความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

       สถานะสีเขียว         : ความเสี่ยงระดับต่่า 
       สถานะสีเหลือง       : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังใน 
                                 ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
       สถานะสีส้ม          : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย  
                                 ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม  
       สถานะสีแดง         : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก     



 คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก่ากับติดตามได้อย่าง  
                                 ใกล้ชิดหรืออย่างสม่่าเสมอ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่านระบบ 
   GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

 √   

2. การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  √   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk level matrix) 

• ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
• ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ /ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก่ากับดูแล /พันธมิตร
เครือข่าย/ทางการเงิน  ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ 2  หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ /ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก่ากับดูแล /พันธมิตร
เครือข่าย/ทางการเงิน  ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน /การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเปน็ 
ของการเฝา้ระวัง 

3         2        1 
(โอกาส) 

ระดับความรนุแรง 
 ของผลกระทบ 
3       2       1 

(ผลกระทบ) 

ค่าความเสี่ยงรวม  
ความจ าเป็น X  
ความรนุแรง 

1. เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่าน
ระบบ  GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

1 2 2 

2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 2 2 4 
 

ตารางท่ี 3.1  ระดับความจ่าเป็นของการเฝ้าระวัง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1. เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่านระบบ  
GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

1  

2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 2  
 

ตารางท่ี 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1. เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่านระบบ  GFMIS  2 



เข้าบัญชีตนเอง 
2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 2 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control matrix Assessment) 
 ให้น่าค่าความเสี่ยงรวม (จ่าเป็น x รุนแรง)  จากตารางที่ 3  มาท่าการประเมินการควบคุมการ

ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ 
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)  โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

ดี   : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
   องค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้  : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน  
            องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน  : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
            ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1. เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงิน 
    ผ่านระบบ  GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

ดี   
ค่อนข้างต่่า 

 

2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน ์
   ส่วนตัว 

พอใช้  
ค่อนข้างต่่า 

  

 

5. แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –  

Control Matrix Assessment  ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 
6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9  โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก  
ในกรณีท่ีหน่วยงานท่าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง  ในตารางที่ 4   ไม่พบว่าความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูง  ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย  แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่่า  หรือ ค่อนข้างต่่า  ให้ท่า
การจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ  
2 - 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยง ต่่า – ค่อนข้างต่่า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท่ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงิน
ผ่านระบบ  GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

1.มีค่าสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID)  รหัสผ่าน 
(Password)  พร้อมอุปกรณ์ GFMIS Token Key ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS เป็นปัจจุบัน  
และมีการตรวจสอบรายงานอย่างสม่่าเสมอ 
3. มีการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกเงินตามระบบ GFMIS 
(ทุกครั้งท่ีมีการบันทึกรายการขอเบิกเงิน) 

2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ 
อปท. พ.ศ.2548 และน่ารถยนต์ของ อบจ.สมุทรสาครกลับมาเก็บ
รักษาไว้ ณ ที่ตั้งส่านักงาน อบจ.สมุทรสาครหลังจากการใช้งานแล้วทุก
ครั้ง 
2. จัดท่าบัญชีอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้่ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ของ อบจ.
สมุทรสาคร 
3. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดท่าคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตของ 
อบจ.สมุทรสาคร 
5. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 6  เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริต   
ออกเป็น  3  สี  ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
  √ สถานะสีเขียว  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท่ากิจกรรมเพ่ิม 
 √ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /

นโยบาย /โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล  ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
√ สถานะสีแดง  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ /นโยบาย /
โครงการ /กิจกรรม เพ่ิมข้ึน  แผนใช้ไม่ได้ผล  ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 

 
สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 
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ตารางท่ี 6  ตารางจัดท่ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1.มีค่าสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID)  
รหัสผ่าน (Password)  พร้อมอุปกรณ์ GFMIS Token 
Key ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
เป็นปัจจุบัน  และมีการตรวจสอบรายงานอย่าง
สม่่าเสมอ 
3. มีการตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกเงินตาม 
ระบบ GFMIS (ทุกครั้งท่ีมีการบันทึกรายการขอเบิกเงิน) 

1. เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินงบประมาณ
โดยขอเบิกเงินผ่านระบบ  GFMIS เข้า
บัญชีตนเอง 

 
 

  

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และเก็บรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 และน่า
รถยนต์ของ อบจ.สมุทรสาครกลับมาเก็บรักษาไว้            
ณ ที่ตั้งส่านักงาน อบจ.สมุทรสาครหลังจากการใช้งาน
แล้วทุกครั้ง 
2. จัดท่าบัญชีอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้่ามันเช้ือเพลิง
รถยนต์ของ อบจ.สมุทรสาคร 
3. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องมาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดท่าคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกัน
การทุจริตของ อบจ.สมุทรสาคร 
5. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

2. การน่ารถยนต์ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

  
 

 

 
 

ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5  ว่าอยู่ในสถานะ 
ความเสี่ยงระดับใด  เพ่ือพิจารณาท่ากิจกรรมเพ่ิมเติม  กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

 
 
 

สีเขียว 

สีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเน่ือง 
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7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
  ขั้นตอนที่ 7  น่าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 
3 สถานะ  ซึ่งในขั้นตอนที่ 7  สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  จะต้องมีกิจกรรม หรือ  
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป  โดยแยกสถานะเพ่ือท่าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น  ดังนี้  
  • เกินกว่าการยอมรับ  (สถานะสีแดง Red)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  • เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง  Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  • ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง  (สถานะสีเขียว Green)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 7  ตารางจัดท่าระบบความเสี่ยง 

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 

 
(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษา
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 และน่ารถยนต์ของ อบจ .
สมุทรสาคร กลับมาเก็บรักษาไว้ณ ที่ ตั้ งส่านักงาน อบจ .
สมุทรสาครหลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง 
2. จัดท่าบัญชีอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้่ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ของ 
อบจ.สมุทรสาคร 
3. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดท่าคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต
ของ อบจ.สมุทรสาคร 
5. จัดท่าประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  

 



(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่าน
ระบบ  GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

ควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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8.  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการจัดท่ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวม  ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม 

ขั้นตอนที่ 7  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี)  สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่่า  
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ก่ากับ ติดตาม ประเมินผล  

 
ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ที ่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต  (เขียว  เหลือง  แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 
 

เจ้าหน้าท่ียักยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิก
เงินผ่านระบบ  GFMIS เข้าบัญชีตนเอง 

- - 

2 - การน่ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ 
ประโยชนส์่วนตัว 

- 

 
9.  การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

เป็นการจัดท่าแบบรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล 
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส 

ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่ .................................................................................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ........................................................................................................................................................ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

       ยังไม่ไดด้่าเนินการ 
       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด่าเนินการไปบ้างแล้ว  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
.......................................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 

 

      

 



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

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

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

......................................................................................................................................... 
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    ภาคผนวก 
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