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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น  
การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียง มาใช้ในองค์กรจะช่วย
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ี พบกับการทุจริตท่ีไม่
คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายท่ีน้อย
กว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความ เส่ียงการทุจริต เป็นเครื่องมือท่ี
ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรท่ีอาจ เป็นช่องให้เกิดการทุจริต และ
เป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potentia) ท่ีจะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ            
มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป    
๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO  
๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการ 
ยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยท่ีผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติม อีก 
๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการ กำกับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติม ด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ 
นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๔๒ ท่ีกำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมใน ส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือ
ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในกิจการ  สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการท่ี ๑  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี ๒  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการท่ี ๓  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน  
หลักการท่ี ๔  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี ๕  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบท่ี ๒  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
หลักการท่ี ๖  กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการท่ี ๗  ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
หลักการท่ี ๘  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี ๙  ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการท่ี ๑๐  ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
หลักการท่ี ๑๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม  
หลักการท่ี ๑๒  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบท่ี ๔  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
หลักการท่ี ๑๓  องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี ๑๔  มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการดำเนินต่อไปได้  
หลักการท่ี ๑๕ การส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี ๕: กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการท่ี ๑๖  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี ๑๗  ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่
จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิผล 
3.  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน ำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในของ องค์กรมี
จุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสามเหล่ียมการทุจริต (The Fraud 
Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะแบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ ให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอeนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

Opportunity 
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๔.๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
๔.๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้

๑. การระบุความเส่ียง 
๒. การประเมินสถานะความเส่ียง  
๓. การประเมินค่าความเส่ียงรวม  
๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
๕. การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง  
5. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
๗. การจัดทำระบบบริหารความเส่ียง  
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนทำการประเมินความเส่ียงการทุจริตต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ 

ประเภทท่ีจะทำการประเมิน ซึ่งได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเส่ียง 
การทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรื อ 
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความ
เส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี และความเส่ียงการทุจริตในความ โปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือก กระบวนงานของ
ประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี เกี่ยวข้อง และ
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเส่ียงการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือทำ
การตามข้ันตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ  และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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การเตรียมการข้อมูลที่ต้องทำการรวบรวมก่อนลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น 
ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑  

 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1 การตรวจสอบเอกสาร 1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขอ
อนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง                               
๒.พัฒนา/ปรับปรงุตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน                          
๓. กิจกรรมจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนะดำเนินการให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน                                               
๔.กิจกรรมการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ 

 

2 การพิจารณา 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๑ นำข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงานของท่ีจะ
ทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย ขั้นตอนย่อย ในการระบุ
ความเส่ียงตามขั้นตอนท่ี ๑ ให้ทำการระบุความเส่ียงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความ เส่ียงในภาพรวมของการ
ดำเนินงานเรื่องท่ีจะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง 
หรือโอกาสเส่ียงต่ำแต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีอาจไม่ได้อยู่ใน ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นท้ัง Known Factor หรือ Unknown 
Factor “การระบุความเส่ียงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเส่ียงการทุจริต จึงไม่
สามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้” 

 

Known Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง ท่ีจะ
เกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor 

(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ พฤติกรรม 
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ในขั้นนี้นับว่ามีความสำคัญ ต้องทำการระบุความเส่ียงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความ เส่ียงให้ลึก 
ละเอียดมากท่ีสุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเส่ียงการทุจริต การระบุ ความเสียงไม่
ละเอียด ช้ันเจน จะนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเส่ียงการทุจริตท่ีไม่ตรง ขาดประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่าง เช่น 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (๑) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยเพิ่ม 

มาตรการรับรองและขอคำยืนยันในการขอใช้งานรถยนต์ 
ส่วนกลางจากผู้ขอใช้  
(๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
(๓) แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆให้รับทราบและถือปฏิบัติโดย 
เคร่งครัด  
(๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ 
ส่วนกลางเพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
๑ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
ชื่อกระบวนงาน/งาน ................................................................................................................. ..........  
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง........................................................................................................ ..............  
ผู้รับผิดชอบ..................................................................................โทรศัพท์............................................ 
 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Unknown Factor Known Factor 

  (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต 
กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมาทำการประเมิน 
ความเส่ียงว่ามีโอกาสหรือความเส่ียงการทุจริต) 

  

 
ตารางท่ี ๑ อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมี ความเส่ียงการ

ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 
-ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซำ้สูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known Factor 
-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส เกิด ให้ใส่

เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 
-สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงใน ช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน

องค์กร มีหลายข้ันตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่ รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  
ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือ ส้ม แดง 

      
      
 

ตารางท่ี 2 นำรูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตารางท่ี 1           
มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเส่ียงการทุจริตตามไฟสีจราจร 

สีเขียว  หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ำ 
สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
สีส้ม  หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 
สีแดง  หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
ขั้นตอนท่ี ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูง

มาก ท่ีเป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการ            
เฝ้าระวัง ท่ีมีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ – ๓  โดยมีเกณฑ์ในการ
ให้ค่า ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น        
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องทำการป้องกันไม่ ดำเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
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(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.1) 
(เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน 

กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย เพิ่ม 

Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบั ติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User            

ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ

ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง 
ชองผลกระทบ 

3   2   1 

ความเสี่ยงร่วม 
จำเป็น X รุนแรง 

     
     
 

ตารางท่ี ๓ นำข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค่าความ เส่ียงรวม 
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอน 
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงชองผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Cudtumer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  

 
ตารางท่ี ๓.๑ และตารางท่ี ๓.๒ เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพื่อหาค่าความเส่ียงรวมตาม ตารางท่ี ๓ 

หรืออาจเรียกได้ว่า ตารางท่ี ๓.๑ และ ๓.๒  
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๔ ให้นำค่าความเส่ียงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทำการประเมินระดับ ความเส่ียง
การทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน ปัจจุบัน ในขั้นตอน
นี้ ต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเส่ียงอะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลง
มือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง  
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 
ท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช ้ อ่อน 
     

ตารางท่ี ๔ ให้นำค่าความเส่ียงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทำการประเมินระดับ ความเส่ียง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงท่ีมีอยู่ใน ปัจจุบัน เรื่องท่ี
ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหาร
จัดการความเส่ียงตามความรุนแรงของความเส่ียง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๔) เท่านั้น โดยค่าคะแนน
จากการประเมินจะเป็นดังนี้ 
 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี 3 
พอใช ้ 5 หรือ 6 
อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 
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แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต 
ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ 
 

ปานกลาง 
(3) 

 พอใช ้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

 อ่อน ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 
ระดับ คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ 
ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

พอใช ้
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเส่ียงอย่าง 
มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานท่ียอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินระดับความเส่ียงในตารางท่ี ๔ ท่ีอยู่ในช่อง
ค่าความเส่ียง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๔) โดยเฉพาะท่ีอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผน บริหารความ
เส่ียงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมนิคุณภาพการจัดการหรือการ ควบคุมความเส่ียง 
ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเส่ียง 
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การทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส 
เกิดความเส่ียงการทุจริต นำมาประเมินความเส่ียงการทุจริต (เพิ่มเติม) 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียง  
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง....................................................................................................... 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   
   
   
 
 ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๔ ตามลำดับความ รุนแรง
ความเสียงท่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสียงเพื่อปองกันการทุจริต ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือ 
แกไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตตอไป   
ออกเป็น ๓ สี ได้แก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 

ท่ี มาตรการป้องกัน การทุจริต โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

   เขียว เหลือง แดง 
      
      

 
ตารางท่ี 5 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี ๕ ว่าอยู่ใน 

สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ท่ียังแก้ไขไม่ได้ 
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /นโยบาย / 

โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม     

เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผลความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
 
 
 
 
 
 



-11- 
  สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ 
 
 
 

สีเหลือง = เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 
 
สีเขียว = ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 5 ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่ง

ในขั้นตอนท่ี ๗ สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือ มาตรการอะไรเพิ่ มเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเส่ียง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 7.2(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 7.3(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการ ทุจริตตาม
ขั้นตอนท่ี ๗ มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง 
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ความเส่ียงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อเป็น 
เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

    
 

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะ

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ รายงานผลขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ และ ตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับ
ได้ตามความเหมาะสม 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...................................... 
 
หน่วยงานที่ประเมิน...................................................................................................... 
 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการ 
การจัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 

ผลการดำเนินงาน ............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ทดแทนแผ่นเดิม) 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ ..............................................................................................................  
 
วันที่เสนอขอ ................................................................................................................ ......... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1...........................................................................................................                                                                                      

2........................................................................................................... 
3........................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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แบบ Checklists ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม่ 
ท่ี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     

1.1 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
1.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
1.3 เจ้าหน้าท่ีสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
    

1.4 เจ้าหน้าท่ีสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารท่ีไม่ตรง
กับใบรับรองใบอนุญาตหรือท่ียื่นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

    

1.5 การประเมินภาษีท่ีต่ำกว่าความเป็นจริง     
1.6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จาก

ผู้ประกอบการ 
    

1.7 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียนในการขอ
อนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ 

    

1.8 การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดท่ีชัดเจน     

1.9 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

    

1.10 การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว ้     
1.11 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์     
1.12 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาต ไม่

ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
    

1.13 ในขั้นตอนการลงพื้นท่ีตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบอาจเรียกรับในขั้นตอนการพิจารณา 

    

1.14 การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับผู้มีอิทธิพล     
1.15 การตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ

อนุญาตจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
    

1.16 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ผู้ขออนุญาตบางรายท่ีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

    

1.17 เจ้าหน้าท่ีทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือช่ือ แก้ไขแบบ 
แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลท่ีเสียชีวิต
หรือหมดอายุ 

    

1.18 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องการความรวดเร็ว     
1.19 เจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่น      

คำขอให้ผู้รับบริการ 
    

1.20 เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ประเมินราคาภาษีอันเป็นเท็จเพื่อให้ราคาสูงกว่าความเป็น
จริง 
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ท่ี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่     

2.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบา
เป็นหนัก 

    

2.2 การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวน     
2.3 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ท่ีเอื้อประโยชน์     
2.4 การออกระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
2.5 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ การขายตำแหน่ง การ

ประเมิน 
    

2.6 ความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น     
2.7 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าทำงาน     
2.8 ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ี หรือจัดโครงการท่ีมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 
    

2.9 เจ้าหน้าท่ีรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     
2.10 ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรับเงินค่า

ภาษีแล้วออกใบเสร็จในวันต่อมาขอใบเสร็จคืนอ้างคิดผิดและไม่นำใบเสร็จให้
ผู้รับบริการแต่ยักยอกเงินภาษีโดยทำการยกเลิกใบเสร็จท่ีมีการฉีกใช้งานแล้วนำมา
เย็บติดกับแผนสำเนา 

    

2.11 เจ้าหน้าท่ีรับชำระค่าบริการ ไม่นำเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว     
2.12 การจัดเก็บรายได้ท่ีต้องออกใบเสร็จรับเงินเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน     
2.13 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า

เรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และนำเงินเข้าบัญชีตนเอง 
    

2.14 เจ้าหน้าท่ีรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ     
2.15 เจ้าหน้าท่ีการเงินเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจำนวนเงินท่ีขออนุมัติ

จ่าย 
    

2.16 แก้ไขเปล่ียนแปลงต้นขั้วเช็คและนำเช็คไปถอนเงินจากธนาคารในนามของตนเอง     

2.17 ปลอมลายมือช่ือเจ้าของบัญชีในการถอนเงิน      
2.18 ส่ังจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจำนวนเงินท่ีได้รับอนุมัติตามฎีกา     
2.19 รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่นำส่งไม่นำฝากและไม่มีเงินสดให้

ตรวจนับ 
    

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ 

    

3.1 ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบส่ังจ่าย ส่วนน้ำมันท่ีเหลือนำใส่ถังหรือ
ทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าท่ีร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    

3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่า
พาหนะค่าท่ีพัก 
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ท่ี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
3.4 การสืบราคาท่ีกำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ

จริง 
    

3.5 ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ท่ี
เป็นความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

    

3.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความเป็น
จริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกเบ้ียประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการดรียกรับ ท้ังท่ีไม่
มีประเด็นท่ีเป็นสาระสำคัญ  

    

3.7 คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมท่ีเกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
เบิกค่าเบี้ยประชุม 

    

3.8 การจัดโครงการต่างๆ ท่ีแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

    

3.9 มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์ 
แอบแฝง หรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น 

    

3.10 การกำหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 มีการล็อคสเป็กวัสดุท่ีทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน     
3.12 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก

ผู้รับจ้าง 
    

3.13 คณะกรรมการไม่ออกไปตรวจสถานท่ีก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้
ข้อมูลตามท่ีผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง 

    

3.14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเล้ียงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

    

3.15 มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาต้ังแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ TOR 
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

    

3.16 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง     
3.17 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จำเป็นและซื้อในราคาสูง     
3.18 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง     
3.19 ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
3.20 การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะของสินค้าหรือ

บริการท่ีมีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
    

3.21 เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
2.22 อาศัยช่องว่างของราคากลางท่ียังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน

ปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    

3.23 จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้าง ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็น เอื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง 
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ท่ี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.24 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือท่ีเรียกว่า ล็อคสเป็ก เพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย 

เช่น ระบุยี่ห้อ การระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา ท่ีเอื้อต่อผู้เสนอราคา เช่น ต้องมี
เครื่องจักรเป็นของ ตนเอง ต้องมีแหล่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังใน
เขตจังหวัดท่ีจะเข้าเสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงิน
ในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ... ของ วงเงนิ เคยมีประสบการณ์งานท่ีเหมือนกัน
ในวงเงินไม่ต่ำกว่า...บาท 

    

 
ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะสีเขียว   ความเส่ียงระดับต่ำ  
สถานะสีเหลือง   ความเส่ียงระดับปานกลาง  
สถานะสีส้ม   ความเส่ียงระดับสูง  
สถานะสีแดง   ความเส่ียงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1 การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

การขออนุญาต
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าอาจจะ
นำรถยรต์ไปใช้
ในเรื่องส่วนตัว
เอาน้ำมัน
รถยนต์ไปใช้
ส่วนตัวหรือเติม
น้ำมันไม่ครบ
ตามใบสั่งจ่าย 

1.เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ/กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
2.การ
ควบคุมดูแลการ
ใช้รถยนต์ไม่รัดกุม 

ระเบียบฯว่า
ด้วยการใช้
และรักษา
รถยนต์ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548
และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

    
 
 

   - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง
ของทางราชการ 
- กำหนดกำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์
ต้องทำ การทุจริต บันทึกขอ ใช้
รถยนต์พร้อมภารกิจการใช้ ทุก
ครั้งรถยนต์  
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ 
ส่วนกลาง น้ำมันทุกเดือน  
- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน 
เก่ียวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน  
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้ 
รถยนต์  
- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 
ป้องกัน การทุจริตและ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  
- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ
ว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่ปรากฏ
เรื่อง
ร้องเรียน
ด้านการ
ทุจริตการ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 



-19- 
 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

2 การเบียดบัง
บังเวลา
ราชการ 

ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการแต่ไม่
อยู่ปฏิบัติ
ราชการแต่ไม่
แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

เจ้าหน้าท่ีใช้
เวลาราชการไป
ธุระส่วนตัว เช่น 
ธนาคาร 
โรงพยาบาล รับ
บุตรหลาน 

-เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การ
ควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา 

ประกาศ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
เก่ียวกับการ
บริหารงาน
ของบุคคลของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล ลว 6 
ธ.ค. 2554 

  
 

     - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ 
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด  
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงาน 
สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
เป็นประจำทุกวันและ 
ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  
- มีแบบฟอร์มการขออนุญาต
ออก นอกสถานที่และได้รับ
อนุญาต อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

-ความสำเร็จ 
ของการ 
ควบคุมและ 
ติดตามผล 
การปฏิบัติ 
งานของเจ้า 
หน้าท่ีที่ 
ได้รับ
มอบหมาย 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3 การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของ
ราชการเพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตน 

ใช้ปากกา 
กระดาษ 
ดินสอ ฯลฯ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนที่ไม่
เก่ียวข้องกับ
งาน 

การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงานมี
โอกาศที่จะนำ
วัสดุ อุปกรณ์
ของทางราชการ
ไปใช้อย่างไม่
เหมาะสมและ
เพ่ือใช้ประโยชน์
ส่วนตน 

-เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การ
ควบคุมดูแลการ
ใช้อุปกรณ์หรือ
วัสดุสำนักงาน
ไม่รัดกุม 

ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ 

    
 
 

    -มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การ ใช้ทรัพย์สินของราชการ  
-ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้อง 
กำกับดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตาม ระเบียบ กฎหมายหรือ
มาตรการ อย่างเคร่งครัด  
- ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์
หรือ วัสดุสำนักงาน  
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
และกำกับดูแลการใช้และการยืม 

ความสำเร็จ 
ในการจัดทำ 
สมุดควบคุม 
การใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ มี
ข้อมูลถูกต้อง
สัมพันธ์กัน 
โดยมอบ 
หมายเจ้า 
หน้าท่ีควบ 
คุมให้มี การ
ลงชื่อ ผู้ใช้
และ จำนวน
แผ่น ท่ีถ่าย 
เอกสาร 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

4 การใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ
เพ่ืองาน
ส่วนตัวใน
เวลาราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
และเครื่องถ่าย
เอกสารเพ่ือ
งานส่วนตัวใน
เวลาราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์
และ
อินเทอร์เน็ต 
ดูหนัง ฟังเพลง
เล่นเฟสบุ๊ค 
เล่นไลน์ 

-เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การ
ควบคุมดูแลการ
ใช้อุปกรณ์หรือ
วัสดุสำนักงาน
ไม่รัดกุม 

ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ 

    
 
 

   - กำหนด IP ของเครื่อง 
หน่วยงานมี คอมพิวเตอร์ 
การจัดทำ  
-จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง และเข้า 
แนวทาง ตรวจสอบทุกระยะ 
 

หน่วยงาน
มีการ
จัดทำ
แนวทาง
ปฏิบัติ
เก่ียวกับ
การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการที่
ถูกต้อง 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

5 การเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น
ใด 

การขอ
อนุมัติ/
อนุญาต 

การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์
อื่นใดแลกกับ
ประโยชน์อย่าง
อื่นใดแลกกับ
ผลประโยชน์
อย่างใดอย่าง
หน่ึงการรับ
ผลประโยชน์
จากผู้คู่สัญญา/
การอนุมัติ
อนุญาต 

-เจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การ
ควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา 

-มาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบนของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ 
-พระราช 
บัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 
พ.ศ.2561 

    
 
 

   -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน 
ความสำเร็จ ส่วนตำบล พนักงาน
จ้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ขององค์การ รับเรื่อง บริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ  
-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง
การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่าง 
เคร่งครัด  
-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน 
ส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติ 
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ความ 
สำเร็จใน
การเพ่ิม
ช่อง
ทางการรับ
เรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
มากกว่า 1 
ช่องทาง 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

     - ระเบียบ 
สำนักนายก 
รัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้ 
หรือรับของ 
ขวัญของเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
-ประกาศ 
คณะกรรมการ 
ป้องกันและ 
ปราบปราม 
การทุจริต 
แห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์ 
สินหรือ
ประโยชน์อื่น 
ใด โดยธรรม 
จรรยาของ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
รัฐพ.ศ.2543 

       - ประกาศเจตนารมณ์  
- คำสั่ง มาตรการและแนวทางการ 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  
-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ สร้าง ความ
ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ ประชุม 
ทุกๆ เดือน 
-กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ  
-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
-ลงโทษอย่างจริงจัง 
-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง 
ในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าท่ีทุก 
ระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ 
ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและ 
เป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ  
-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าว 
การทุจริต 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

6 จัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 
 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 
 

๑.การใช้อำนาจ
ในการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการ
กำหนด
คุณลักษณะ 
และราคากลาง
คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีเจาะจงและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ท่ี
อาจเอื้อต่อผล
ประโยขน์ทับ
ซ้อน 

1.การเอ้ือ
ประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
รายใดรายหน่ึง 
2.ขาดความ
ตระหนักใน
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

-ระเบียบ
กระทรวงการ
คลังว่าด้วย
การจัดซื้อจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 วิธี
เฉพาะเจาะจง 
-พรบ. วินัย
การเงินการ
คลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 

    
 
 

   -กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางพัสดุฯ 
-แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน 
TOR 
-ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าท่ี
คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ 
จากการทุจริต และบทลงโทษ  
-กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ 
ความรู้ความสามารถตามท่ี 
ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันการทุจริต การทำงาน 
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 
 -จัดทำมาตรการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
และการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

-ไม่ปรากฏ
เรื่อง
ร้องเรียน
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

   ๒. การใช้ 
ดุลพินิจ/ 
อํานาจในการ 
เลือกร้านค้า 
หรือผู้ประกอบ 
การด้วยวิธี 
เฉพาะเจาะจง 
อาจส่งผลต่อ 
ราคาท่ีสูง หรือ 
คุณภาพของ 
พัสดุ/หรือ 
บริการที่ไม่ได้ 
มาตรฐาน  
๓. การใช้ 
ดุลพินิจของ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ ในการ
เลือก ร้านค้า
หรือ 
ผู้ประกอบการ 
เพียงรายเดียว  

         -เพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ  
-จัดทำแนวทางการต้ังคณะ 
กรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
กำหนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้าง 
การมีส่วนร่วมจากท้ังบุคลากร 
ภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และหน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่ 
ประธาน กรรมการที่มี ความรู้
เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ บริการ
กรรมการจากหน่วยงานอื่น 
(ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม 
เพ่ือมาทำหน้าท่ี 1 สังเกตการณ์) 
และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็นกรรมการ
ร่วม จัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้
เป็น ส่วนกลางแยกไว้แต่ละ
ประเภท แล้วแต่งต้ัง
คณะกรรมการเรียง ตามลำดับ 
-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า 
เพ่ือลดดุลพินิจ 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

   ๔.การใช้ 
ดุลพินิจ/อํานาจ 
ในการเสนอ
เรื่อง จัดซื้อจัด
จ้าง สินค้า/
บริการ ให้มี
วงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐ บาท 
เพ่ือใช้สามารถ 
ใช้วิธีเฉพาะ 
เจาะจงได้ อาจ 
นํามาซึ่งผล 
ประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

         -จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า 
หรือคุณภาพการให้บริการเพ่ือ 
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ 
เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้า 
หรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ 
-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า 
หรือผู้ประกอบการให้เกิด 
ประสิทธิภาพ  
-ออกระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียง 
รายเดียว  
-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
เก่ียวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
-หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว 
ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ 
ชัดเจน เพ่ือลดดุลยพินิจของเจ้า 
หน้าท่ี 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค 
๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเส่ียง ด้าน

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเส่ียงต่อการทุจริต  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.หัวเรือเป็นอย่างดี 
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหาร 

ระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคล่ือนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
๓. อบต.หัวเรือควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ..................... ......................ผู้รับรอง 
(นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ  
                                                                            (นายวีระชาติ  จันทรภรณ์) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


