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ค ำน ำ 

เอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ส ำหรับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 
ประกอบไปด้วยเนื้อหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประเมิน ITA ท้ังข้อมูลพื้นฐำนของกำรประเมิน วิธีกำร ประเมิน 
หลักเกณฑ์กำรประเมินผล และประเด็นในกำรประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถำนศึกษำ  อำชีวศึกษำ
ภำครัฐได้ใช้ในกำรศึกษำรำยละเอียดและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมิน ITA  

กำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภำยใต้แนวคิด 
“Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักกำรพื้นฐำนส ำคัญของกำรประเมิน ITA ท่ีมำจำกกำร “เปิด” 2 
ประกำร คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของสถำนอำชีวศึกษำภำครัฐเพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบและสำมำรถ
ตรวจสอบกำร ด ำเนินงำนได้ และ “เปิดโอกำส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ ท้ังเจ้ำหน้ำท่ีภำยใน
สถำนศึกษำและ ประชำชนผู้รับบริกำรหรือติดต่อได้เข้ำมำมีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงควำมเห็นต่อ
สถำนศึกษำภำครัฐผ่ำนกำร ประเมิน ITA ซึ่งกำร “เปิด” ท้ัง 2 ประกำรข้ำงต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
มีควำมโปร่งใสและน ำไปสู่ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภำคส่วน  

ท้ังนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มุ่งหวังให้สถำนศึกษำ 
อำชีวศึกษำภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลใน  
สถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสท่ีจะเกิด 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ ส่งผลให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำภำครัฐสำมำรถบรรลุตำม 
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นท่ี 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
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ประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 

 1. วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเส่ียงทุจริต  1 
 2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 1 
 3. กรอบกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต  1 
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กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 3 
  

  



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถจะช่วยลดควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำได้ ดังนั้น กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำร
ควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม จะช่วยลดควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ บุคลำกรของสถำนศึกษำถือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
ท้ังนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเส่ียงมำ ใช้ในสถำนศึกษำจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำ 
กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณี ท่ีพบกับกำรทุจริตท่ีไม่คำดคิดโอกำสท่ีจะ
ประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอื่น หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็ จะเป็นควำมเสียหำยท่ีน้อยกว่ำ
องค์กรท่ีไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเส่ียงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำร ป้องกันล่วงหน้ำไว้โดย              
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพิ่มภำระงำนแต่อย่ำงใด  

  วัตถุประสงค์หลักของกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำร 
ระบบ หรือ แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ซึ่งเป็น
มำตรกำร ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป  

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะท่ีทุกภำระงำนต้องประเมินควำมเส่ียง
ก่อน ปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักตำมภำระงำน
ปกติของ กำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติ
ท่ีมีกำรรับรู้ และยอมรับจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น ำส่งงำนให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนกำรตรวจสอบ
ภำยในจะเป็น ลักษณะก ำกับติดตำมควำมเส่ียงเป็นกำรสอบทำน เป็นลักษณะ Post-Decision  

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

  กรอบตำมห ลักของ  กำรควบ คุมภำย ในอง ค์ก ร  ตำมมำตรฐำน  COSO ๒๐๑๓                     
(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมำตรฐำน COSO เป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอม
รับมำต้ังแต่เริ่มออก ประกำศใช้เมื่อปี ๑๙๔๒ ส ำหรับมำตรฐำน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ 
๑๗ หลักกำร ดังนี้  

  องค์ประกอบท่ี ๑ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
   หลักกำรท่ี ๑ องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักกำรท่ี ๒ คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
   หลักกำรท่ี ๓ คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรส่ังกำรชัดเจน 
   หลักกำรท่ี ๔ องค์กร จูงใจ รักษำไว ้และจูงใจพนักงำน 
   หลักกำรท่ี ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
   
  



องค์ประกอบท่ี ๒ กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
 หลักกำรท่ี ๖ ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน  

หลักกำรท่ี ๗ ระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม  
หลักกำรท่ี ๘ พิจำรณำโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต 
หลักกำรท่ี ๙ ระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

  องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
หลักกำรท่ี ๑๐ ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
หลักกำรท่ี ๑๑ พัฒนำระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรควบคุม  
หลักกำรท่ี ๑๒ ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 

  องค์ประกอบท่ี ๔ สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication)  

   หลักกำรท่ี ๑๓ องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ 
   หลักกำรท่ี ๑๔ มีกำรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กรให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
   หลักกำรท่ี ๑๕ มีกำรส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นท่ีอำจกระพบต่อกำร
ควบคุมภำยใน 
  องค์ประกอบท่ี ๕ กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักกำรท่ี ๑๒ ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

หลักกำรท่ี ๑๗ ประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำและ
เหมำะสม  

ท้ังนี้ องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง 
Present & Function (มีอยู่จริงและน ำไปปฏิบัติได้ อีกท้ังท ำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท ำให้
กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพ 

๔. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 

 องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริต ประกอบด้วย  Pressure/ncentive หรือแรงกดตัน                
หรือ แรงจูงใจortunity หรือ โอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำงๆ คุณภำพกำรควบคุมก ำกับควบคุมภำย 
จุดเด่น และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำตำมทฤษฎีสำมเหล่ียมกำรทุจริต 
(Fraud Triangle) 

๕.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม จะแบ่งควำมเส่ียงออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
 ๕.๑ ควำมเส่ียงกำรทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจ 

ให้บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ ทำง
รำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘)  

๕.๒ ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี  
5.๓ ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ  
  



 
 

 

 

6. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต มี ๔ ขั้นตอน ดังนี ้

  ๑. กำรระบุควำมเส่ียง  

๒. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเส่ียง 

3. เมทริกส์ระดับควำมเส่ียง 

4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง 

5. แผนบริหำรควำมเส่ียง 

6. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 

7. จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8. กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๑๕ 

 ขั้นตอนที ่กำรระบุควำมเส่ียง (Risk Identification)  
ประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ด้ำน 
 1. ควำมเส่ียงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
 2. ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 
 3. ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 
  

กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 



ตำรำงท่ี ๑ ตำรำงระบุควำมเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

ท่ี โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเส่ียงกำรทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 
ควำมเส่ียงกำรทจริตท่ีเกี่ยวข้องกำรพิจำรณำ อนุมัติ 
อนุญำต -กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็น
ของ กำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับ 

-  

2 

ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้ อ ำนำจ
และต ำแหน่งหน้ำท่ี - ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
บุคคล เช่น กำร ประเมินควำมดีควำมชอบกำรแต่งต้ัง 
โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นต้น 

-  

3 

ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้ จ่ำย
งบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรภำครัฐ - 
เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำ  
บ้ำน ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

-  

Know Factor : ควำมเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor  ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำกอ่น แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 

ขั้นตอนท่ี ๒ กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเส่ียง  
ตำรำงท่ี ๒ ตำรำงแสดงสถำนะควำมเส่ียง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   เขียว   เหลือง     ส้ม    แดง 
1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ

อนุญำต ไม่ ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 
       

2 ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี 
ควำมชอบกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นต้น 

      

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง  
ค่ำ พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

      

 
ควำมหมำยของสถำนะควำมเส่ียงตำมสีไฟจรำจร 

เขียว : ควำมเส่ียงระดับต่ ำ 

สีเหลือง : ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 

สีส้ม : ควำมเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงำนท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กร มีหลำย 
ขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำท่ีปกติ 

แดง : ควำมเส่ียงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่สำมำรถ ตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ  
 



ขั้นตอนที ่๓ เมทริกส์ระดับควำมเส่ียง (Risk level matrix)  

น ำโอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต ท่ีมีสถำนะควำมเส่ียระดับสูงจนถึงควำมเส่ียงระดับสูงมำก ท่ีเป็นสีส้ม             
และสีแดง จำกตำรำงท่ี ๒ มำท ำกำรหำค่ำควำมเส่ียงรวม ซึ่งได้จำกระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง              
ท่ีมีค่ำ ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่ำ ๑ - ๓ เช่นกัน 

ตำรำงท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้ำระวัง ๒ มิติ  
 
ท่ี 

 
โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต 

     ระดับควำมจ ำเป็น 
     ของกำรเฝ้ำระวัง 
       3      2     1 

 ระดับควำมรุนแรง 
    ของผลกระทบ 
   3        2      1 

ค่ำควำมเส่ียงจ ำเป็น  
       * รุนแรง 

1 
กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ  
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต  
ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

               2              2           4 

2 
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน  
บุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี 
ควำมชอบกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นต้น 

                
               2 

                
             2           4 

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ์เป็นเท็จ  
เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

                
              2 

                
             2 

          
          4 

 

ตำรำงท่ี ๓.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  

  ท่ี         โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต 
    กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
           MUST 

  กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
         SHOULD 

  1 
กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ  
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต  
ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

               2                 - 

 2 
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน  
บุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี ควำมชอบ 
กำรแต่งต้ัง โยกย้ำย  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นต้น 

                
               2 

                - 

 3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ์เป็นเท็จ  
เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

                
              2 

                - 

 

ระดับกำรควบคุมควำมเส่ียงกำรทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

 

 

 



ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดควำมเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน สถำนศึกษำไม่มีผลเสีย
ทำง กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน สถำนศึกษำ            
แต่ ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 

     อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย  มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับ                   
มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ  

ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหำรควำมเส่ียง  

 กรณีท่ีสถำนศึกษำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงในตำรำงท่ี ๔ ไม่พบว่ำควำมเส่ียงอยู่ในระดับ 
สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเส่ียงกำรทุจริตอยู่ในระดับ ต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำ 
แผนบริหำรควำมเส่ียงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริต 
ตำรำงท่ี ๕ ตำรำงแผนบริหำรควำมเส่ียง 

แผนบริหำรควำมเส่ียงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริต 

  ท่ี  รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเส่ียงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1 
กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ ควำมเห็นของกำร 
อนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

 - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกำร  
ของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำร ปฏิบัติงำน 
ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ี  
ตำมล ำดับค ำขอ ในหน่วยงำนได้รับทรำบ 
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง เดียวกัน 

- กาํชบัให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเสนอเร่ืองตามลาํ 

 2 
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน บุคคล  
เช่น กำรประเมินควำมดี ควำมชอบกำรแต่งต้ัง 
โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย  หนัง สือส่ังกำรท่ี เกี่ ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนบุคคล กิจกรรมให้ควำมรู้ เกี่ยวกับ
สถำนศึกษำ 
 

 3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

- จดั-   - จัดท ำกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย หนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร 

งำนบ 

  



ขั้นตอนท่ี 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 
ตำรำงท่ี ๖ ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 

  ท่ี  
       มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผล 
             ประโยชน์ทับซ้อน 

  
      โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต 

สถำนะควำมเส่ียง 

   เขียว   เหลือง    แดง 

   1 
 - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกำร  
ของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำร ปฏิบัติงำน 
ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ี  
ตำมล ำดับค ำขอ ในหน่วยงำนได้รับทรำบ 
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง เดียวกัน 

- กาํชบัให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเสนอเร่ืองตามลาํ 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและ แผนผัง 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้  
เสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ 

   

 2 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่ง เสริม ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย หนังสือส่ังกำร
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
 

ควำมไม่โปร่งใสในกำร  คุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ บริหำรงำน
บุคคล เช่น  กำร  ควำมรู้ เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมำย ประเมินควำมดี 

   

 3 - จดั-   - จัดท ำกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม  

จริยธรรม กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย  

หนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร 
 
                 

บิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็น ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมให ้เท็จ เช่น  

ค่ำเช่ำ ค่ำเบ้ีย ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎห     เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 

   

 
สถำนะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส่ียง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพิ่ม  
สถำนะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตำมมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/ กิจกรรม
ท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ควำมเส่ียงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง < ๓  
สถำนะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ ไม่
ได้ผล ควำมเส่ียงกำรทุจริตไม่ลดลง ระดับควำมรุนแรง > ๓ 
  



ขั้นตอนท่ี ๗ จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ตำรำงท่ี ๗ ตำรำงจัดท ำระบบควำมเส่ียง 
7.1 (สถำนะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
 

ควำมเส่ียงทุจริต (สถำนะสีเขียว) ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของ 
กำร อนุมัติ อนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 

ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำร 
ประเมินควำมดี ควำมชอบ กำรแต่งต้ังโยกย้ำย 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 

เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนท่ี 8 กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ตำรำงท่ี ๗ ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ท่ี  
สรุปสถำนะควำมเส่ียงกำรทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

                   เขียว                    เหลือง                  แดง 

 1 
กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ  
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต  
ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

 

- - 

 2 
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน บุคคล  
เช่น กำรประเมินควำมดี ควำมชอบกำร 
แต่งต้ัง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย เป็นต้น 

- - 

 3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น  
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำท่ีพัก - - 

 
  



ขั้นตอนท่ี 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 
ตำรำงท่ี 9 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริต 
สถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม 

ช่ือแผนบริหำรควำมเส่ียง แผนบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำร 2565 

 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ  
อนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

  ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น  
กำร ประเมินควำมดี ควำมชอบ กำรแต่งต้ังโยกย้ำย  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
   เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
   เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเส่ียงใหม่ 
   เหมำะสมเหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ   

 สถำนะควำมเส่ียงกำรทุจริตของวิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสงครำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 
สถำนะควำมเส่ียง สีเขียว หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับต่ ำ  
แต่ให้เฝ้ำระวังและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
    -  มีกำรเน้นย้ ำในกำรประชุมประจ ำเดือนให้กับครู
และบุคลำกรเป็นประจ ำทุกเดือน 

 


