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คำนำ 
                      การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ต้องร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ      
อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา ใช้ในองค์กร จะช่วยเป็น
หลักประกันได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส     
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
โดยให้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงาน
แต่อย่างใด 

                       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 

 องค์บริหารส่วนตำบหัวฝาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 
งบประมาณ 2565 ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี                     
การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงโดยให ้ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามมาตรฐานและหล ักเกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับ     
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงอย่างสม่ำเสมอ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู ้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อ     
การดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย 
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมขององค์กร ซึ ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มี
ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
เร่ิมตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
ภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุก
คนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 1. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 2. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ย งการกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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 4.1.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  2564 เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.2.ระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน     
ซึ่งเป็นงานตามภารกิจหลัก 
 4.3.ประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 กรอบการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเพื ่อจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง  ปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลา
ดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิด 
2.การบริหารจัดการความเสี่ยงมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมิน                 
ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลัก
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักการที่  1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
                      หลักการที่  3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่  4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                      หลักการที่  5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                      หลักการที่  6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
                      หลักการที่  7  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
                      หลักการที ่ 8  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
                      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 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                      หลักการที่  14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
                      หลักการที่  15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
 หลักการที่  16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที่  17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  present&  Function (มีอยู่จริง
และนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
  องค ์ประกอบหร ือป ัจจ ัยท ี ่นำไปส ู ่การท ุจร ิตประกอบด ้วย  pressure/Incentive 
sinvci’dffyo หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ 
คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผล
สนับสนุนการกระทำตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จะแบ่งความเสีย่งออกเป็น 3 ดา้น ดังนี ้
  5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
  5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                              
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร                                  
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
6. ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. การระบุความเสีย่ง  
 2. การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 
 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 4. การประเมินการควบคุมความเสีย่ง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
 7. จัดทำระบบการบริหารความเสีย่ง 
 8. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสีย่ง 
 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง Risk Identficati 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา อนุญาต 
2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 

 ตารางระบุความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow factor 
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำ รถยนต ์ ของ ราชการ ไป ใช ้ ในก ิ จกรรมของตน เอง
นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายบ่อยครั้ง
ซึ ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก     
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื ่นเพื ่อช่วยให้บุคคลนั ้นได้และ
ประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อ
ของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเอง
มีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การทำงานพิเศษ 
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แต่เอา
เวลาไปรับงานพิเศษอื ่นๆที ่อยู ่ เหนืออำนาจหน้าที ่ท ี ่ได ้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ              
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 / 
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ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

         วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลาย

คนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู ้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 

 
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำ
การเบิกกว่าความเป็นจริง 

/    

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/    

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น 
ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

  /  

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   / 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย  /   
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการ
กำหนด 

 /   

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

/    

   

                                ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 
      ตารางระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็น 

ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจำเป็น x

รุนแรง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต ์ของราชการไปใช ้ ในก ิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมี
การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

3 3 9 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื ้อจ ัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข ้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

3 3 6 

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

3 3 6 

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
นำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

3 3 9 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 3 3 9 
-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์
ต ่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเส ียประโยชน์ เช่น 
การล๊อคสเปค หรือการกำหนด 

2 2 4 

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก 

3 2 3 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ 3              
มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบ
กับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ                   
จะแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 
 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน 

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง        
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ

การ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝายบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง
แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่า
ความเป็นจริง 

 
 

พอใช้ 

 
 
/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที ่จ ัดซื ้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 
พอใช้ 

 
/ 

  

- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

พอใช้ /   

- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง     
ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

พอใช้ /   

- กรรมการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

พอใช้ /   



-8- 

ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
 

                      กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
-จ ัดทำคู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงานแผนผังข ั ้นตอนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ละเอ ียดช ัดเจนและเผยแพร ่ ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวเดียวกัน 
-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
คำขอ 

2 ความโปร ่ ง ใสในการบร ิหารงานบ ุคคล เช่น                 
การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-จ ัดก ิจกรรมฝ ึกอบรมส ่ ง เสร ิมด ้ านค ุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับระเบียบ
กฏหมาย หน ังส ือส ั ่ งการท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  

- จ ัดก ิจกรรมฝ ึกอบรม ส ่งเสร ิมด ้านค ุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้
ความรู้เกี ่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับ
ระเบ ียบกฎหมายหน ังส ือส ั ่ งการที่
เก ี ่ยวข ้องก ับการบร ิหารงานบ ุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งตั ้งโยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย 

/ 
/ 

  

2 - จ ัดกิจกรรมฝึกอบรมส ่งเสร ิมด ้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องและก ิจกรรมให ้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
และค่าที่พัก 

    /   

3 - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติอนุญาต
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

   /   

 

                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 
                      สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
                      สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                         :เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
                                           กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
                                           น้อยลงกว่าระดับ 3  
                     สถานะสีแดง     (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                         :เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน             
                                           แผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  
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ขั้นตอนที่ 7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการ          
เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ใน
ก ิ จ ก ร ร ม ข อ ง ต น เ อ ง
นอกเหนือจากงานขององค์การ
บร ิ ห า รส ่ วนตำบลห ั ว ฝ าย
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมี
การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
ทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

 
 
-กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

  
 
/ 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที ่เห็นแก่
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ป ิดบ ังซ ่อนเร ้นข ้อม ูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าที ่อย่างเปิดเผย
ตามระเบียบที่กำหนด 

/   

-เจ้าหน้าที ่ของรัฐมีการปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
เ ช ่ น  ปลอมลายม ื อ  แก ้ ไ ข
ใบสำคัญรับเงิน  

-การชี ้แจงให้เข้าใจในการ
เป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่
ผิดระเบียบและมีวินัย 

/   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้ำใจ/เล ี ้ยงร ับรอง ซึ ่งจะ
นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

-กำกับดูแลให้บุคลากรปฎิบตัิ
ตามและให้ตระหนักถึงการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

/   

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล
และเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

-ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย
ช้ีแจงให้เข้าใจในระเบียบและ
การละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
และประพฤติมิชอบของการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

/   
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ขั้นตอนที่ 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

   ที ่  
                       สีเขียว        สีเหลือง           สีแดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอน ุม ั ต ิ อน ุญาตไม ่ดำ เน ิ นการ
ตามลำดับคำขอ 
 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น           
การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย 
 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                                หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
 

โอกาส/ ความเสี่ยง 

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ 
ตามลำดับคำขอ 

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ            
การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย 

 - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

ผลการดำเนินงาน -สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปี
งบประมาณ 2565  สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้
เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
 
 

           แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้กำหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 จำนวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
6. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร 
9. เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส                                 

 


