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เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การ
ป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กร
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่
กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
**************** 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
ภารกิจขององค์กร  นโยบาย  แผนปฏิบัติการ  และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ท่ีคาดไม่คิด หรือปัญหา 
อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำ
กระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพ่ือช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยง วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหาร
ความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการ
บริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ
ดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นกระบวนการที่
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้างได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตาน
การทุจริตใหแก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใชเพราะไดมีการเตรียมการ ปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิม
ภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมี
มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่ง    
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
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๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
หลักการที่ 1  องค์กรยึคหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการที่ 3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน 
องค์ประกอบที่  5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (monitoring Activities) 

หลักการที่ 16   ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่  17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่
จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentiv sinvci’dffyo  หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฏี
สามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
   

การพิจารณาอนุมัติ   อนุญาต 
 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
 
 

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



   

 

๔ 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต 
2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
ขัน้ตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 

ตารางระบุความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow factor 
ความเสี่ยงทีไ่ม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. 
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 / 

 



   

 

๕ 
 

ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน 

หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกต ิ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 

 
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของ อบต. บ่อยครั้ง 

/    

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

/    

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจาก
ร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

/    

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. อย่างเต็มที่แต่
เอาเวลาไปรับงานพิ เศษ อ่ืน  ๆ ที่ อยู่ เหนืออำนาจหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/    

 



   

 

๖ 
 

ขัน้ตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง 
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เปนสีสม 

และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา 1 – 
3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1 – 3 เชนกัน 

ตารางระดับความเสี่ยง 
 

          โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต    ระดับ 
ความจำเป็น 
ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจำเป็น xรุนแรง 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

2 2 4 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคล
นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

2 2 4 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

2 3 6 

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
อบต. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน 
ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

2 3 6 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

2 3 6 



   

 

๗ 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง)  จากตารางที่ 

๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 
๓ ระดับ  คือ 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน 

ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับต่ำ 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ 
ปานกลาง 

ค่า 
ความเสี่ยง
ระดับสูง 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ ขอ ง อบต . ไป ใช้ ในกิจกรรมของตน เอง
นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

 
ดี 

 
/ 

  

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
ดี 

 
/ 

  

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญา
ซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่
ตนเองมีหุ้นส่วนอยู ่

ดี /   

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. อย่าง
เต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

ดี /   

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

ดี /   

 



   

 

๘ 
 

ขั้นตอนที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 

ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1  การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

-ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้
รถยนต์ไม่ให้บุคลากรในองค์กรนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
-ส่ งเสริมบุ คลากรสร้างจิตสำนึ กที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

2 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

3 การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

4 การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. 
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

5 การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

-ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
-เปิดเผยข้อมูลโดยการปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกดิความโปร่งใสมากท่ีสุด 
 

 



   

 

๙ 
 

ขั้นตอนที่ ๖  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 -ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้

รถยนต์ไม่ให้บุคลากรในองค์กรนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
-ส่ งเสริมบุ คลากรสร้างจิตสำนึกที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของ อบต. บ่อยครั้ง 

/   

2 -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนั งสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับ
สินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน
เ พ่ื อ ช่ ว ย ใ ห้ บุ ค ค ล นั้ น ไ ด้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

/   

3 -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนั งสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างท ำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่
ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

/   

4 -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนั งสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจาก อบต. อย่างเต็มที่
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ 
ที่อยู่ เหนืออำนาจหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

/   

5 -ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
-เปิดเผยข้อมูลโดยการปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกดิความโปร่งใสมากท่ีสุด 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/   

 



   

 

๑๐ 
 

เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 
๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
: ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/

กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง
น้อยลงกว่าระดับ 3 

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) 
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๑ 
 

ขั้นตอนที่  ๗  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 7.1 สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ความเห็นเพิ่มเติม 
 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

 
ใหเ้ฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

 
ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. 
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 
ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 



   

 

๑๒ 
 

ขั้นตอนที่ 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

1  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 

- - 

2 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคล
นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

- - 

3 การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

- - 

4 การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
อบต. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน 
ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

- - 

5 การจัดซือ้จัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น  การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๓ 
 

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
 
โอกาส/ ความเสี่ยง 

 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง 
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
การทำงานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต. อย่างเต็มท่ีแต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
 

สถานะของการ
ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
     เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ............................................................  
 
 

 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ
ต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  
-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
 



   

 

๑๔ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้กำหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ มาตรการ ประกอบด้วย 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๖. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
๗. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๘. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร 
๙. เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

------------------------ 


