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คำนำ   

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผลคะแนน   
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ องคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง "การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มี
คะแนนรวม ๘๖.๖๐ อยูในระดับ A” เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสูงข้ึน 
ผูรับผิดชอบ ไดดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจรติ เรื่อง มาตรการภายใน
เพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงาน และ ขอ O๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน
กรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน ใหไดขอสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความทุจริตที่อาจกอใหเกิดขึ้นตอการ
ปฏิบัติงาน  และไดนำผลที่ไดศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงข้ึน  
  โดยผลการศึกษาขอมูลตั้งแตเริ่มตน มาจากการใหความรวมมือรวมใจของพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบลโคงยางฯ ในการตอบแบบประเมินที่ไดสรางข้ึน สามารถสรุปผล นำไปสูแนวทางการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้ และคาดวาจะสงผลถึงการบริหาร
ความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา  

 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ 
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ
หนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคมุและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค สําคัญเพ่ือ
ใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติ
ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลงั สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
๕) สภาพหรอืลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น  

 
สาเหตุและปจจัยท่ีนาํไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้  

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช กฎหมายที่
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต  

๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้  

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก เจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
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กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย

หนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม "รายไดพิเศษ" ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคณุธรรมทีไ่ดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และ
มีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนด ีคนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  
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สวนที่ ๒ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.  วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
  มาตรการปองกันการทุจริตสามารถชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะ
ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต ใหแกบุคลากรของ
องคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใชในองคกรจะชวย
ใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปน ความเสียหายที่นอย
กวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกัน ลวงหนาไวโดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต เปนเครื่องมือที่
ใชในการคนหา หรือระบุจุดออน (Weakness) ของระบบตางๆ ภายในองคกรที่อาจ เปนชองใหเกิดการทุจริต และ
เปนการมุงหาความเปนไปได (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงคหลักของการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปน มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
๒.  กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการ 
ยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป ๑๙๙๒ โดยที่ผานมามีการออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพ่ิมเติม อีก 
๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อป ๒๐๐๙ เปนแนวทางดานการ กำกับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทางเพ่ิมเติม ดานการควบคุม
ภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ 
นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ที่กำหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพ่ิมเติมใน สวนอ่ืนๆ ใหชัดเจนข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มเติมเรือ่งการสอดสองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือ
วามีความสำคัญอยางยิ่งในการท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการ ปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในกิจการ  

สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี ้ 
องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการที่ ๑ – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล  
หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ – องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕ – องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบที่ ๒: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ ๖ – กำหนดเปาหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ ๓: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการท่ี ๑๓ – องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคมุภายในการดำเนิน ตอไปได  
หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ การควบคุม

ภายใน องคประกอบที่ ๕: กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ ๑๖ – ตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function (มีอยูจริง และ
นำไปปฏิบัติได) อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุม ภายในมีประสิทธิผล ในท่ีนี้ การ
ดำเนินการจะเนนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องคประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เปนหลัก  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี ้ 

➢ Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งทีม่ีประวัติอยูแลว ทำอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก  

➢ Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง 
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  

➢ Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดในสวนที่ 
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทำไปมี 
ความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลีย่งดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก 

➢ Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนา ใน
เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor)  
๓. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต  

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคมุภายในของ องคกรมี
จุดออน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud 
Triangle)  
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๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
จะแบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี ้ 
๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ 

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่  
๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  
๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  

๑. การระบุความเสี่ยง  
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง  
๓. การประเมินคาความเสี่ยงรวม  
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
๗. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กอนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจาก

ภารกิจในแตละ ประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งไดจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว๓ ดาน ดังนี้ 
ความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชน
อนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความ 
โปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทำการคัดเลือก 
กระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ และมาตรการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ 
จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การเตรียมการขอมูลท่ีตองทำการรวบรวมกอนลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เชน  

ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา ๒๑ 
 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยูในปจจุบัน 
๑ การตรวจสอบเอกสาร ๑.  ประชาสัมพันธเผยแพรหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

ใหผูขออนุญาตรับทราบอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
๒ การพิจารณา ๒.  พัฒนา/ปรับปรุงตามคูมือตาม พ.ร.บ.อำนวยความ

สะดวกฯ และดำเนินการใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน 
๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ๓.  กิจกรรมจัดทำมาตรการปองกันการรับสินบน 
  ๔.  กิจกรรมการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบคุวามเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี ๑ นำขอมูลที่ไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงาน

ของที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปดวย ขั้นตอนยอย ในการ
ระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนท่ี ๑ ใหทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินตองคำนึงถึงความ เสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน
เรื่องท่ีจะทำการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยง
ต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไมไดอยูใน ข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงานจะมี
มาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว ซึ่งเปนท้ัง Known Factor หรือ Unknown Factor        
“การระบุความเสี่ยงการทุจริตไมถูกตอง มาตรการควบคุม หรือมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไมสามารถลด
ความเสี่ยงการทุจริตได” 

 
ในข้ันนี้นับวามีความสำคัญ ตองทำการระบุความเสี่ยงดวยการคนหารูปแบบ พฤติการณความ เสี่ยงให

ลึก ละเอียดมากที่สุด และตองไมนำปญหาของหนวยงานในปจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ ความเสี่ยงไม
ละเอียด ชันเจน จะนำไปสู ข้ันตอนในการจัดทำมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตที่ไมตรง ขาดประสิทธิภาพ 
ยกตัวอยาง เชน 
 แผนบริหารความเส่ียง 

ท่ี รูปแบบ พฤติกรรม ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
๑. กระบวนงานการขอใชรถยนตสวนกลาง (๑) แกไขแบบฟอรมการขอใชรถยนตสวนกลาง โดยเพิ่ม

มาตรการรับรองและขอคำยืนยันในการขอใชงานรถยนต
สวนกลางจากผูขอใช 
(๒)  ขอความเห็นชอบฝายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอรม
การขอใชรถยนตสวนกลาง 
(๓)  แจงเวียนหนวยงานตางๆ ใหรับทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด 
(๔) เผยแพรและประชาสัมพันธระเบียบการขอใชรถยนต
สวนกลาง เพ่ือสรางความตระหนักในการขอใชรถยนต
สวนกลาง 

 

  

Known  Factor ความเสี่ยงทั้งปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูง ที่จะ
เกิดซำ้ หรือมีประวัติ มีตำนานอยูแลว 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคตปญหา/ พฤติกรรม 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบคุวามเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการ
ทุจริตของกระบวนงาน หรืองานท่ี
เลือกมาทำการประเมิน ความเสี่ยง
วามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

Unknown Factor Known Factor 
  

  ตารางที่ ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยง
การทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
  -  ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย   ในชอง known 
Factor 
  -  หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ให
ใสเครื่องหมาย   ในชอง Unknow Factor 
  -  สามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  

ขั้นตอนท่ี ๒ ใหนำขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน ชองสีไฟ
จราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน ระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  

 สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายใน

ประเมินความเส่ียงการทจุริต ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

๑.  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

๓.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ชื่อกระบวนงาน/งาน ............................................................................................................................ 

ชื่อหนวยงาน / กระทรวง .................................................................................................................... 

ผูรับผดิชอบ ................................................................... โทรศัพท ............................................................ 
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องคกร มีหลายขั้นตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ  

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไม รูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ ตารางที่ ๒ ตารางประเมิน
สถานะความเส่ียง 
ตารางท่ี ๒  ตารางประเมินสภานะความเสี่ยง 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัตงิานโอกาส/ความเส่ียงรูปแบบพฤติการณ
ความเสี่ยงการทุจริต 

เขยีว เหลือง สม แดง 

      
      
 ตารางที่ ๒ นำรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตของแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตาราง ที่ ๑ มา
ประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสงู  
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสงูมาก  

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินคาความเสี่ยงรวม  
ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ เสี่ยง

ระดับสูงมาก ท่ีเปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความ จำเปนของการ
เฝาระวัง ที่มีคา ๑ - ๓ คูณดวยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา ๑ - ๓ เชนกัน คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑในการใหคา 
ดังน้ี  

๓.๑ ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงวากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น 

เปน MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกันไม ดำเนินการไมได คา
ของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒  

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาท่ี
อยูในระดับ ๑ เทานั้น  

(ตัวอยางตามตารางที่ ๓.๑) 
(เกณฑการพิจารณาระดับความจำเปนของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตวาเปน MUST หรือ SHOULD)  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับผู มีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หนวยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓  
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจาย เพิ่ม 

Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓  
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-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการกลุมเปาหมายCustomer/User คาอยู
ที่ ๒ หรือ ๓  

-กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒  

(ตัวอยางตามตารางท่ี ๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางท่ี ๓ ตารางการประเมินคาความเส่ียงรวม  

SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix) 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/โอกาส/ความ

เสี่ยงรูปแบบพฤตกิารณความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง 
๓         ๒      ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓         ๒      ๑ 

คาความเสี่ยงรวม
จำเปน x รุนแรง 

     
     
 
  ตารางที่ ๓ นำขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเส่ียง
รวม (ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพจิารณา 
ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี ๓.๑  ระดบัความจำเปนของการเฝาระวัง 
ท่ี ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานโอกาส/ความเส่ียงรูปแบบ

พฤติการณความเส่ียงการทุจริต 
กิจกรรมหรอืขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 

SHOULD 
  คาควรเปน ๓ หรือ ๒ คาควรเปน ๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๒  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

๑ ๒ ๓ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบตอผูใชบริหาร กลุมเปาหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบดานการเรยีนรู องคความรู Learning & Growth X X  

  ตารางที่ ๓.๑  และตารางท่ี ๓.๒  เปนแนวทางในการคดิคาคะแนน เพ่ือหาคาความเสี่ยงรวมตามตาราง
ที่ ๓ หรืออาจเรียกไดวา ตารางท่ี ๓.๑  และ ๓.๒ 
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ขัน้ตอนท่ี ๔  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี ๔ ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความ
เสี่ยงการทุจริตวาอยูในระดับใดเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน ในข้ันตอ
นี้ ตองมีขอมูลวาในปจจุบันหนวยงานมีมาตรการปองกัน หรือควบคุมความเสีย่งอะไรบางในการเตรียมการกอนลงมือ
ประเมิน จึงจะทำใหการประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางถูกตอง 
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณความ

เส่ียงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตในปจจุบนั 

ด ี พอใช ออน 
     
  ตารางที่ ๔ ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน x รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทำการประเมินระดับความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบัน เรื่อง
ที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวาความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนำไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะตองอยูในระหวางคะแนน (๓) ถึง (๙) เทานั้น โดยคาคะแนนจาก
การประเมินจะเปนดังนี้ 
ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบนั คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในปจจุบัน 
ด ี ๓ 

พอใช ๕ หรือ ๖ 
ออน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

แนวทางการประเมินคาคะแนนระดบัความเส่ียง 
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/
โอกาส/ความเสี่ยง/รูปแบบ
พฤติการณความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

คาประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริ 
คาความเสี่ยง

ระดับตำ่ 
คาความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 

 ดี 
 

ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 
(๓) 

 พอใช 
 

คอนขางต่ำ ปานกลาง 
(๕) 

คอนขางสูง 
(๖) 

 ออน 
 

ปานกลาง 
(๗) 

คอนขางสูง 
(๘) 

สูง 
(๙ 
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การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบนั 
ระดับ คำอธิบาย 

ดี การควบคุมมีความเขมแข็งและดำเนินไปไดอยางเหมาะสะ ซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจไดในระดับที่
สมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

พอใช การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทำใหเกิดผลเสยีหายจากความเสี่ยงอยางมีนัยสำคญั แตก็ควร
มีการปรับปรุงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ออน การควบคุมไมไดมาตรฐานที่ยอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสทิธิผลการควบคุมไมทำให
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ขัน้ตอนท่ี ๕  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๕  ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางท่ี ๔ ที่อยู
ในชองคาความเสี่ยง ระหวางคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะท่ีอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามลำกดับความรุนแรง (กรณีท่ีหนวยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความ
เสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไมพบวาความเส่ียงอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลางเลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูใน
ระดับ ต่ ำ ห รือค อนข างต่ ำ  ให ท ำการจั ดทำแผนบริหารความ เสี่ ย งใน เชิ ง เฝ าระวั งความ เสี่ ย งการทุ จ ริต 
หรือใหหนวยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดหรือมีโอกาส 
เกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพ่ิมเติม) 
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเส่ียง.............................................................................................................................. 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
   
   
   
 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยงที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตตอไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือ 
แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป 
ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ที่ มาตรการปองกันการ

ทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ตารางที่  ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางที่  ๕ วาอยูใน 
สถานะความเส่ียงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณอียูในขาย ที่ยงัแกไขไมได 

  สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณทีี่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ /นโยบาย / 

โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไวใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓ 
  สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู ในขายยังแก ไขไมได  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผลความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
สแีดง =  เกนิกวาการยอมรับ 
 
 
สีเหลือง =เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได 
 
 
สีเขียว = ยังไมเกิดเฝาระวังตอเน่ือง 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่  ๗  นําผลจากทะเบี ยน เฝ าระวั งความเสี่ ยงการทุจริต  จากตารางที่  ๖  ออกตามสถานะ 

๓ สถานะ ซึ่ งในขั้นตอนที่  ๗  สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู ในขายที่ยังแกไขไม ไดจะตองมี กิจกรรมหรือ 
มาตรการอะไรเพ่ิมเติมตอไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 

๗.๑ เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
๗.๒ เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกนัการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 ๗.๒  (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึน้แลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสเีหลือง) 

มาตรการปองกนัการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 ๗.๓  (สถานะสีเขยีว Green) ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสเีหลือง) 

มาตรการปองกนัการทุจริต เพิ่มเติม 
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ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่  ๘  เปนการจัดทำรายงานสรุป ให เห็นในภาพรวมวามีผลจากการบริหารความเสี่ ยงการ 

ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยง
ระดับต่ำ สี เหลือง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับสู งมาก เพ่ือเปน 
เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว เหลือง แดง 
    

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอน ท่ี  ๙  เปนการจัดทำแบบรายงานผลการดํ าเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ ยงการทุจริต 

หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของการ 
รายงานผลข้ึนอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ และ 
ตารางที่ ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   ……………………………………….. 
หนวยงานที่ประเมิน ............................................................................................................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
  ยังไมไดดำเนินการ 
  เฝาระวัง และตดิตามตอเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หนวยงานที่เสนอขอ   ……………………………………………………………………………………………….. 
วันที่เสนอขอ ............................................................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเส่ียงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเส่ียงใหม  
ผูรับผิดชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ  
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง ๑. .......................................................................................................... 

๒. .......................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................... 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

แบบ Checklist ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
   องคการบริหารสวนตำบลโคงยางมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม 
 

ที่ รูปแบบความเส่ียงทุจริต เขยีว เหลือง สม แดง 
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ     

๑.๑ เรียกรับผลประโยชนจากผูขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตกอสรางอาคาร     
๑.๒ ผลประโยชนทับซอนรับจางเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
๑.๓ เจาหนาที่สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ

กอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
    

๑.๔ เจาหนาที่สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใชอาคารท่ีไม
ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นกับเจาพนักงานทองถิ่น 

    

๑.๕ การประเมินภาษีที่ต่ำกวาความเปนจริง     
๑.๖ เรียกสินบนโดยใชตัวกลางเก็บคาใชจายรายเดือน (คาคุมครอง) จาก

ผูประกอบการ 
    

๑.๗ พนักงานสวนตำบล พนักงานจางเปนตัวแทนการยื่นคำจดทะเบียนในกรขอ
อนุมัติอนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชนหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือสิทธิ
พิเศษ 

    

๑.๘ การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไมมีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน     
๑.๙ การใชดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถวนเอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน     

๑.๑๐ การตรวจสอบเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคำขอ แตมีการรับเรื่องไว     
๑.๑๑ การเก็บเรื่องไวไมแจงผูรับบริการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน     
๑.๑๒ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาต ไม

ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
    

๑.๑๓ ในขั้นตอนการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเจาหนาที่อาศัยชองวางหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบอาจเรียกรับในขั้นตอนการพิจารณา 

    

๑.๑๔ การดำเนินการออกคำรองมีการลัดควิใหกับผูมีอิทธิพล     
๑.๑๕ การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอ้ือประโยชนกับผูขอ

อนุญาตจัดทำรายงานไมเปนไปตามขอเท็จจริง 
    

๑.๑๖ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการเอ้ือประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
ใหกับผูขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ 

    

๑.๑๗ เจาหนาที่ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน ปลอมลายมือชื่อ แกไข
แบบ แกไขใบสำคัญรับเงิน มีการใชหลักฐานเท็จ ใชบัตรประชาชนของบุคคลท่ี
เสียชีวิตหรือหมดอายุ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ รูปแบบความเส่ียงทุจริต เขยีว เหลือง สม แดง 
๑.๑๘ เรียกรับ/เสนอผลประโยชน กรณเีอกสารไมครบหรือตองการความรวดเร็ว     
๑.๑๙ เจาหนาที่ผูรับคำขอเปนผูยื่นคำขอแทนหรือเปนผูจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำ

ขอใหผูบริการ 
    

๑.๒๐ เจาหนาที่จัดเก็บรายไดประเมินภาษีอันเปนเท็จเพ่ือใหราคาสูงกวาความเปนจริง     
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่     

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงขอกลาวหา (ฐานความผิด) จากหนักเปนเบา หรือจากเบา 
เปนหนัก 

    

๒.๒ การบิดเบือนขอเท็จจริงในสำนวนการสอบถาม     
๒.๓ การใชดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเวนระเบียบฯ ท่ีเอ้ือประโยชน     
๒.๔ การออกระเบียบ กฎหมาย ที่เอื้อประโยชน มีผลประโยชนทับซอน     
๒.๕ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชนการซื้อ การขายตำแหนง  การ

ประเมิน ความดีความชอบ การแตงต้ัง โยกยาย การดำเนินการทางวินัย เปนตน 
    

๒.๖ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง  
เขาทำงาน 

    

๒.๗ ใชอำนาจในการแจกจาย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดโครงการที่มี
ผลประโยชนทับซอน หรือมีการแลกรับผลประโยชนในภายหลัง 

    

๒.๘ เจาหนาที่รูเห็นในการปลอมแปลงและใชเอกสารปลอม     
๒.๙ ผูบังคับใชกฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ     

๒.๑๐ รับเงนิคาภาษีแลวออกใบเสร็จในวันตอมาขอใบเสร็จคืนอางคิดผิดและไมนำ
ใบเสร็จผูรับบริการแตยักยอกเงินภาษีโดยทำการยกเลิกใบเสร็จที่มีการฉีกใชงาน
แลวนำมาเย็บติดกับแผนสำเนา 

    

๒.๑๑ เจาหนาที่รับชำระคาบริการ ไมนำเงินสงเบียดบังไปใชสวนตัว     
๒.๑๒ การจัดเก็บรายไดที่ตองออกใบเสร็จรับเงินเขียนตนฉบับกับสำเนาไมตรงกัน     
๒.๑๓ ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวนสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน และนำเงนิเขาบัญชีตนเอง 
    

๒.๑๔ เจาหนาที่รับรองเอกสารอันเปนเท็จ     
๒.๑๕ เจาหนาที่การเงินเพ่ิมเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกวาจำนวนเงินที่ขออนุมัติ

จาย 
    

๒.๑๖ แกไขเปลี่ยนแปลงตนข้ัวเช็คและนำเช็คไปถอนจากธนาคารในนามของตนเอง     
๒.๑๗ ปลอมลายมือชื่อเจาของบัญชีในการถอนเงิน     
๒.๑๘ สั่งจายเงนิตามเช็คสูงกวาจำนวนเงินที่ไดรับอนุมัติตามฎีกา     
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขยีว เหลือง สม แดง 
๒.๑๙ รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแลวไมนำสงไมนำฝากและไมมีเงินสดให

ตรวจนับ 
    

๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและ 
การบริหารจัดการ 

    

๓.๑ ผูใชน้ำมันรถยนตราชการนำน้ำมันไปใชสวนตัว เชน การดูดน้ำมันไปใชสวนตัว
ระหวางทาง หรือเติมน้ำมันไมครบตามใบสั่งจาย สวนน้ำมันที่เหลือนำใสถัง
หรือทอนเปนเงนิสดโดยเจาหนาทีร่วมมือกับผูประกอบการ 

    

๓.๒ เบิกเงนิราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาที่พัก 

    

๓.๓ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย     
๓.๔ การสืบราคาท่ีกำหนดวาตอง ๓ รายขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจาก

ผูประกอบการจริง 
    

๓.๕ ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจาง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน 
ท่ีเกินความจำเปน เพ่ือใหมีการประมาณการราคาในสวนนี้โดยมีผลประโยชน
ทับซอน 

    

๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแตละงวดงานหลายครั้งเกินความ
เปนจริงเพ่ือประโยชนในการเบิกเบี้ยประชุมหรือมีการถวงเวลาในการเรียกรบั 
ท้ังที่ไมมีประเด็นที่เปนสาระสำคัญ 

    

๓.๗ คณะกรรมการของหนวยงานมีการประชุมที่เกินความจำเปนเพ่ือประโยชนใน
การเบิกคาเบี้ยประชุม 

    

๓.๘ การจัดโครงการตางๆ ท่ีแอบแฝง หรือเกินความจำเปนทำใหการใชจาย
งบประมาณท่ีไมคุมคา โปรงใส 

    

๓.๙ มีการใชดุลยพินิจในการเบิกจายคาวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมี
ผลประโยชนแอบแฝง หรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเปน 

    

๓.๑๐ การกำหนดราคากลางไมใชคา K มาปรับ     
๓.๑๑ มีการล็อคสเปกวัสดุท่ีทำใหไมเกิดการแขงขัน     
๓.๑๒ การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน

จากผูรับจาง 
    

๓.๑๓ คณะกรรมการไมออกไปตรวจสถานที่กอสราง แตมีการเจรจากับผูรับจางโดย
ใชขอมูลตามที่ผูรับจางแจง แลวจึงไปทำการตรวจรับงานกอสราง 

    

๓.๑๔ มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/กาเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสูการเอื้อ
ประโยชนใหกับคูสัญญา 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขยีว เหลือง สม แดง 
๓.๑๕ มีการประสานกับผูรับจางหรือคูสัญญาตั้งแตเริ่มตนเพ่ือกำหนดคุณลกัษณะ 

TOR เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับเอกชน 
    

๓.๑๖ การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจางและผูรับจาง     
๓.๑๗ จัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณท่ีไมจำเปนและซื้อในราคาสูง     
๓.๑๘ เบิกคาจายในการจัดประชุม แตไมมีการดำเนินการจรงิ     
๓.๑๙ ชางผูควบคมุงานจัดทำรายงานเท็จตอคณะกรรมการตรวจการจาง     
๓.๒๐ การกำหนด TOR / คุณลักษณะของสินคาหรอืบริการที่มีลักษณะของสินคา

หรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
    

๓.๒๑ เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน     
๓.๒๒ อาศัยชองวางของราคากลางที่ยงัไมมีการกำหนดชัดเจนหรือยังไมเปนปจจุบัน

ปรับแตงราคากลางใหสูงกวาความเปนจริง 
    

๓.๒๓ จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจาง ที่ไมกอใหเกิดประโยชน ไมจำเปน เอ้ือประโยชน
ใหกับพวกพอง 

    

๓.๒๔ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือที่เรียกวา ล็อคสเปก เพื่อเอ้ือตอผูขายบางราย 
เชน ระบุยี่หอ การระบุคุณสมบัติผูเสนอราคา ที่เอ้ือตอผูเสนอราคา เชน ตองมี
เครื่องจักรเปนของตนเอง ตองมีแหลงวัสดุท่ีใชในการกอสราง เชน หิน ลกูรังใน
เขตจังหวัดที่จะเขาเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากธนาคารวาจะสนับสนุน
เงินในการกอสรางไมต่ำกวารอยละ...ของวงเงิน เคยมีประสบการณงานที่
เหมือนกันในวงเงินไมต่ำกวา...บาท 

    

 

ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะสีเขียว   ความเสี่ยงระดับตำ่ 

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง 

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปจจยัเสีย่งท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกีย่วของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

๑ การใชรถยนต
สวนกลาง 

การขอ
อนุญาตใช
รถยนต
สวนกลาง 

เจาหนาที่
อาจจะนำ
รถยนตไปใช
ในเรื่อง
สวนตัว เอา
น้ำมันไปใช
สวนตัวหรือ
เติมน้ำมันไม
ครบตาม
ใบส่ังจาย 

๑.  
เจาหนาท่ีไม
เขาใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 
๒.  การ
ควบคุมดูแล
การใช
รถยนตไม
รัดกุม 

ระเบียบฯ 
วาดวยการ
ใชและรักษา
รถยนตของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไข
เพ่ิมเตมิ 

       -  ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ
การใช สิ้นเปลอืงน้ำมันเชื้อเพลิง
ของทางราชการ 
-  กำหนดใหผูใชรถยนตตองทำ
บันทึกขอใชรถยนตพรอมภารกิจ
ทุกครั้ง 
-  ตรวจสอบเลขไมลกับอัตราการ
ใชน้ำมันทุกเดือน 
-  ทำขอตกลงกับสถานีจายน้ำมัน
เก่ียวกับเงื่อนไขในการจายน้ำมัน 
-  แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการใช
รถยนต 
-  อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกัน การทุจรติและ
ผลประโยชนทับซอน 
-  อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
วาดวยการใชและรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม 

ไมปรากฎ
เรื่อง
รองเรียน
ดานการ
ทุจริตการ
ใชรถยนต
สวนกลาง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจ

เกดิขึ้น 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๒. การเบียดบัง
เวลาราชการ 

ลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ
แตไมอยู
ปฏิบัติราชการ
และไมแจง
ผูบังคับบัญชา
ทราบ 

เจาหนาที่ใช
เวลาราชการ
ไปธุระสวนตัว 
เชน ธนาคาร 
โรงพยาบาล 
รับบุตรหลาน 

-  เจาหนาที่
ไมเขาใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เกีย่วของ 
-  การ
ควบคุมดูแล
ของ
ผูบังคับบัญช
า 

ประกาศ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงาน
บุคคลของ
องคการบริหาร
สวนตำบล  

       -  ผูบังคับบัญชา ควบคุมการ
ปฏิบัติงานอยางเขมงวด 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงาน
สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเปน
ประจำทุกวันและผูบังคับบัญชาลง
นามตรวจสอบความถูกตอง 
-  มีแบบฟอรมการขออนุญาตออ
อกนอกสถานที่และไดรับอนญุาต
อยางถูกตอง ครบถวน 

-  
ความสำเร็จ
ของการ
ควบคุมและ
ติดตามผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
ที่ไดรบั
มอบหมาย 

๓. การใชวัสดุ
อุปกรณของ
ราชการเพ่ือ
ประโยชนสวน
ตน 

ใชเครื่องถาย
เอกสารของ 
อบต. ถาย
เอกสารเพ่ือ
ประโยชน
สวนตัวท่ีไม
เกี่ยวของกับ
งาน 

การใชเครื่อง
ถายเอกสารใน
การปฏิบัติงาน
มีโอกาสท่ีจะ
นำกระดาษ
ของทาง
ราชการไปใช
อยางไม
เหมาะสมและ
ใชเพ่ือ
ประโยชนสวน
ตน 

-  เจาหนาที่
ไมเขาใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 
-  การ
ควบคุมดูแล
การใช
อุปกรณหรือ
วัสดุ
สำนักงานไม
รัดกุม 

คูมือการใช
ทรัพยสินของ
องคการบริหาร
สวนตำบลโคง
ยาง 

       -  จดเจาหนาที่เฝาระวัง และเขา
ตรวจสอบทุกระยะ 
-  มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการ 
-  ผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันตอง
กำกับดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบติัตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการ
อยางเครงครัด 
-  ทำบันทึกใชหรอืยืมอุปกรณหรอื
วัสดุสำนักงาน 
-  แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบและ
กำกับดูแลการใชการใชและการ
ยืม 

ความสำเร็จใน
การจัดทำสมุด
ควบคุมการใช
กระดาษ โดย
มอบหมาย
เจาหนาที่
ควบคุมใหมี
การลงชื่อผูใช
และจำนวน
แผนท่ีถาย
เอกสาร 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๔. การใชทรัพยสิน
ของราชการเพ่ือ
งานสวนตัวใน
เวลาราชการ 

การใช
คอมพิวเตอร
และ
อินเตอรเนต็
เพ่ืองาน
สวนตัวในเวลา
ราชการ 

การใช
คอมพิวเตอร
และ
อินเตอรเนต็ดู
หนัง ฟงเพลง 
เลนเฟสบุค 
เลนไลน 

- เจาหนาที่
ไมเขาใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 
-  การ
ควบคุมดูแล
การใช
อุปกรณหรือ
วัสดุ
สำนักงานไม
รัดกุม 

คูมือเก่ียวกับ
การใชทรัพยสิน
ขององคการ
บริหารสวน
ตำบลโคงยาง 

       -  กำหนด IP ของเครื่อง
คอมพิวเตอร 
-  จัดเจาหนาที่เฝาระวัง และเขา
ตรวจสอบทุกระยะ 

หนวยงานมี
การจัดทำ
แนวทาง
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสิน
ของทาง
ราชการที่
ถูกตอง 

๕. การเรยีกรับ
ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด 

การขออนุมัติ/
อนุญาต 

การรับ
ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่น
ใดเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน
อยางใดอยาง
หนึ่ง การรับ
ผลประโยชน
จากคูสัญญา/
การอนมุัติ 
อนุญาต 

-  เจาหนาท่ี
ไมเขาใจ/
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวของ 
-  การ
ควบคมุดูแล
ของ
ผูบังคับบัญช

า 

-  มาตรการ
ปองกันการรบั
สินบนขององคการ
บริหารสวนตำบล
โคงยาง 
-  พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       -  ควบคุม กำกับ ดูแลใหพนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง ใหปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 
-  ควบคุมกำกับ ดูแลใหพนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง ใหปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่อง การ
รับของขวัญ สินน้ำใจ อยางเครงครัด 
-  ควบคุม กำกับ ดูแลใหพนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง ปฏิบัติตาม
คูมือผลประโยชนทบัซอน 

ความสำเร็จใน
การเพ่ิมชอง
ทางการรับ
เรื่องรองเรียน
การทุจริต
มากกวา ๑ 
ชองทาง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

     -  ระเบียบ
สำนัก
นายกรัฐมนตรี 
วาดวยการให
หรอืรับ
ของขวัญของ
เจาหนาทีข่อง
รัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
- ประกาศ
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
แหงชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑการ
รับทรัพยสิน
หรือประโยชน
อื่นใด โดย
ธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่
ของรฐั พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

       -  ประกาศเจตนารมณ 
- คำสั่ง  มาตรการและแนว
ทางการตรวจสอบเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจดัจางเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
-  เสรมิสรางการรับรูกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ สรางความ
ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม 
ทุกๆ เดอืน 
- กำชับใหปฏิบัตงิานตามคูมือ 
-  บังคับใชกฎหมายอยางเครงครดั 
-  ลงโทษอยางจริงจัง 
-  ผูบรหิารยดึหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน เปนตัวอยางในทาง
ที่ถูกตอง และเจาหนาที่ทุกระดับ
ตองยึดมัน่ในจรยิธรรมและยืน
หยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตองและเปน
ธรรมตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการ 
-  เปดชองทางใหประชาชนแจง
ขาวการทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สงู

มาก 
สูง 
สุด 

๖. จัดซื้อจัดจางวิธี
เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

๑.  การใช
อำนาจใน
การเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือ
แตงตั้งเปน
คณะกรรมก
ารกำหนด
คุณลักษณะ
และราคา
กลาง 
คณะกรรมก
ารซือ้หรือ
จางดวยวิธี
เฉพาะเจาะ
สงและ
คณะกรรมก
ารตรวจรับ
พัสดุ ทีอ่าจ
เอ้ือตอ
ผลประโยช
นทับซอน 

๑.  การเอ้ือ
ประโยชนให
ผูประกอบก
ารรายใด
รายหนึ่ง 
๒.  ขาด
ความ
ตระหนักใน
ความเสีย่ง
การทุจริต 

-  ระเบียบ
กระทรงการ
คลังวาดวย
การจัดซื้อจัด
จางและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ วิธี
เฉพาะเจาะจง 
-  พรบ. วินัย
การเงินการ
คลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       -  กำหนดบทลงโทษกับผูไมปฏิบตัิ
ตามแนวทางพัสดฯุ 
-  แตงตั้งผูเช่ียวชาญทีป่รึกษาดาน 
TOR 
-  ทำหนงัสือแจงเวียนหนาท่ี
คณะกรรมการตรวจรับผลระทบ
จากการทุจรติ และบทลงโทษ 
-  กำหนดคุณสมบัติ
คณะกรรมการ/ความรู
ความสามารถตามที่ตองการจดัซื้อ
จัดจาง 
-  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน
การปองกันการทุจริต การทำงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ซือ่สัตยสจุรติ และการยดึ
ประโยชนสวนรวมมากวา
ประโยชนสวนตน 
-  จัดทำมาตรการหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน
และการชัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

- ไมปรากฎ
เรื่องรองเรยีน
การจัดซ้ือจัด
จาง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึน 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

   ๒.  การใช
ดุลพินิจ/
อำนาจในการ
เลือกรานคา
หรือ
ผูประกอบการ
ดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง
อาจสงผลตอ
ราคาที่สูง หรือ
คุณภาพของ
พัสดุ/หรือ
บริการท่ีไมได
มาตรฐาน 
๓.  การใช
ดลุพินิจของ
หนวยงาน
เจาของ
โครงการในการ
เลือกรานคา
หรือ
ผูประกอบการ
เพียงรายเดียว
ในหลายๆ 
โครงการ 

         เพื่อใหขาราชการยึดเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ 
-  จัดทำแนวทางการตั้งคณะ
กรรมการฯ ใหเปนมาตรฐาน
กำหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการคณะตางๆ ที่สราง
การมีสวนรวมจากทั้งบุคลากร
ภายในหนวยงานเจาของโครงการ
และหนวยงานอื่นๆ ไดแก 
ประธาน กรรมการท่ีมีความรู
เฉพาะเก่ียวกับสินคา/บริการ 
กรรมการจากหนวยงานอ่ืน 
(ลักษณะคลายขอตกลงคุณธรรม
เพื่อมาทำหนาที่สงัเกตการณ) และ
เจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการรวม 
จัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไวเปน
สวนกลางแยกไวแตละประเภท
แลวแตงตั้งคณะกรรมการเรียง
ตามลำดับ 
-  จัดทำแนวทางการคัดเลือก
รานคาเพ่ือลดดลุพินิจ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึน 

ปจจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไมมี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

    ๔.  การใช
ดุลพินิจ/
อำนาจในการ
เสนอเรื่อง
จัดซ้ือจัดจาง
สินคา/บริการ 
ใหมีวงเงนิไม
เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือให
สามารถใชวิธี
เฉพาะเจาะจง
ได อาจนำมาซึ่ง
ผลประโยชน
ทับซอน 

         -  จัดทำแบบประเมินคุณภาพ
สินคา หรือคณุภาพการใหบริการ
เพื่อตดิตามผลการจดัซื้อจัดจาง
และใชเปนขออางอิงในการเลอืก
รานคาหรือผูประกอบการในคราว
ตอๆ ไป 
-  จัดทำแนวทางการคัดเลือก
รานคาหรือผูประกอบการใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
-  ออกระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
เฉพาะเจาะจงเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เสนอชื่อเพียงรายเดยีว 
-  จัดประชุมช้ีแจงทำความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
สินคา/บริการ ทีไ่มเสี่ยงตอการที
ผลประโยชนทับซอน 
-  หลังจากฟงการประชุมชี้แจง
แลวควรมีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือลดดลุยพินจิ
ของเจาหนาที่ 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  ปญหา/อุปสรรค 
  ๑.  ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในดานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ๒.  การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไมมีความตอเน่ืองในดานความเสี่ยงตอการทุจริต 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
  ๑.  สวนราชการในสังกัดใหความรวมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทจุริตประพฤติมชิอบของ อบต.โคงยาง เปนอยางดี 
  ๒.  สงเสริมใหผูบริหารระดับสูงขององคกรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสีย่งตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหผูบริหารระดับสูงของ
องคกรเขารวมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือใหองคกรมีการขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
  ๓.  อบต.โคงยาง ควรมีการดำเนินการจัดทำคูมือตัวอยางเหตุการณหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให
แตละหนวยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพ่ือปองกันการทจุริตภายในหนวยงานตอไป 
 
 

ลงชื่อ    ผูจัดทำ 
         (นางสาวรัตนา  จิรลานนท) 
     หัวหนาสำนักปลัด 
 
 ลงชื่อ    ผูรับรอง 
  (นางสมจิตร  ธรรมมา) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 ลงชื่อ    ผูเห็นชอบ 
  (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 
 นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


