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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรในองค์กรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิด
การทุจริต และมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานการ
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างใด 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ผู้น าส่งงาน)  เป็นลักษณะ  pre – decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
การก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013  
(Committee of Sponsoring Organizations 2013)  ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 

  องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
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   หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
   หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

  องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกีย่วข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการ 
                                                  ต่อไปได ้
   หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อ 
                                                  การควบคุมภายใน  

  องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & Function 
(มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ ควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 
หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยม      
การทุจริต (The Fraud Triangle)  

 

 
   
 Fraud 

Triangle 
PressurRationalization Opportunity 

Pressure 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ   
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 

 

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ระบุความเสี่ยง 
   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   แผนบริหารความเสี่ยง 
   การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
   การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
   การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  - คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด  
                       การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

การใช้จ่ายงบประมาณ และ     
การบริหารจัดการทรัพยากรภารรฐั 
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                       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยง 
                       การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) 
  - เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  - เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  - เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการประเมิน 
                       ความเสี่ยงการทุจริต 

การตรวจสอบความเสี่ยงในภาพรวมของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
 

 

 

 

 

 

  7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์  
การปฏิบัติ งานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต ซึ่ งในการปฏิบัติงานนั้น                  
อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง      
ที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ ยงต่ าแต่อาจพบว่า      
มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้วน าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทความเสี่ยง      
ซึ่งเป็น Known Factor และ Unknown Factor 

Known Factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า          
จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีท างานอยู่แล้ว 

 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนงาน การปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร 

รายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง          
ในการปฏิบัติงาน 
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ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Shop การระดมสมอง   

การออกแบบ
สอบถาม 

ถกเถียง  

หยิบยก ประเด็น 
ที่มโีอกาสเกิด 

การสัมภาษณ์ 

สัมมนาโต๊ะกลม 

Round Table 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ                       . 
ชื่อหน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ     ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์                   .                
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-4249-2754 ต่อ 120                                                    . 

ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known factor Unknown factor 

1 การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว 
เช่น  การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง  หรือเติม
น้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถัง
หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

  
 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

 - ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า 
            หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว  Known factor 
 - ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยง    
             ที่อาจจะเกิดขึ้น  Unknown factor 

  2. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
  การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่
ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
  สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง           
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
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  สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 แสดงประเมินสถานะความเสี่ยง  

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

 
เขียว 

 
เหลือง 

 
ส้ม 

 
แดง 

1 การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบ
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 
โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
 
 

 
 
 

   

  3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
  รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น  

เป็น  MUST  หมายความถึง  ความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังการทุจริตที่ต้องการป้องกัน 
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า 
       กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น  SHOUID  หมายถึง  ความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
       การทุจริต ค่าของ SHOUIDคือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น     

  ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
       - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล  
                            พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
       - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่  
                            2 หรือ 3 
       - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
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       - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระทบ 
                             ต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จ าเป็นของการ

ระวัง 

3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น + รุ่นแรง 

1 การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามัน
ไปใช้ส่วนตัว  เช่น  การดูดน้ ามันไปใช้
ส่วนตัวระหว่างทาง  หรือเติมน้ ามันไม่
ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน า
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

 

2 

 

1 

 

3 

  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามัน 
ไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง  หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือ
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 
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5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่อง
ค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน  (3)  ถึง (9) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุม
ความเสี่ยง  ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่
ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้
หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 
 
ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การที่ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว 
 

 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้
ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
 

1. จัดให้มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์
ราชการ 
2. จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลข
ไมล์รถยนต์และหลักฐานการเติมน้ ามันรถยนต์
ของรถราชการแต่ละคันว่ามีความสอดคล้องกับ
เลขไมล์รถยนต์หรือไม่ 
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษา
รถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด 
4.จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา 
เพ่ือป้องกันการทุจริต   
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  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่  6  เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่  5  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก  เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

การทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

 1. จัดให้มีค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการ 
2. จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง ตรวจสอบการเบิกจ่าย 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจาก
เลขไมล์รถยนต์และหลักฐานการ
เติมน้ ามันรถยนต์ของรถราชการ 
แต่ละคันว่ามีความสอดคล้องกับ
เลขไมล์รถยนต์หรือไม่ 
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
บึงกาฬ ปฏิบัติถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และเก็บรักษารถยนต์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
4.จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติและ
กรณีศึกษาเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 
 

การทีผู่้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน า
น้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูด
น้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 
ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอน
เป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ 
 
 

 
 
 

  

 


