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๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่่ยงที่่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น การประเมิน
ความเสี่่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการ
ป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุ
จุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ 
(Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคตวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต่ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่
เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี1992 โดยที่่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรก
เมื่อปี2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report - Guidance for 
Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี2009 เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of 
Internal Control ครั ้งที ่ 3 ในปี  2013 เป็นแนวทางเพิ ่มเติม ด้าน การควบ คุม ภายใน Internal Control - 
Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 
1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการ
สอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการสำหรับมาตรฐาน 
COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ 1 –องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ 2 –คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 

หลักการที่ 3 –คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน 

หลักการที่ 5 –องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 



องค์ประกอบที ่2:การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 –กำหนดเป้าหมายชัดเจน 

หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

หลักการที่ 9 –ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่3:กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 –ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 

หลักการที่ 12 –ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่4:สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

หลักการที่ 13 –องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการดำเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อ การควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่5:กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 –ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั่งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &Function (มีอยู่่จริง 
และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั่งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลในที่นี้การ
ดำเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็นหลักกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี๔ กระบวนการ ดังนี้ 

➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก 

➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อ
บ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ขอ้มูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย
รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (KnownFactor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

➢ Forecasting :การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น
ที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต(UnknownFactor) 
3.องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ pportunity 

หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ 
Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle) 

 
 
 



4. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
4.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

4.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
4.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
1.การระบุความเสี่ยง 

2.การประเมินสถานะความเสี่ยง 

3.การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

5.การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

6.การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7.การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

8.การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภท
ที่จะทำการประเมิน ซึ่งได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้๓ ด้าน ดังนี้ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และความเสี่่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ และ
จัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยง
การทุจริตการเตรียมการข้อมูลที ่ต ้องทำการรวบรวมก่อนลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจร ิต เช่น ชื่อ
กระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
1 การตรวจสอบเอกสาร 1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา ปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาต

รับทราบอย่างต่อเนื่องและการลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ทั่วถึง  
2.พัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความ สะดวกฯและดำเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มอืการ ปฏิบัติงาน  
3.กิจกรรมจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน  
4.กิจกรรมการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

2 การพิจารณา 
3 การลงนาม/คณะกรรมการ

มีมติ 



ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงานการปฏิบัติงานของที่จะทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความ
เสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถงึความเสี่่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำ
การประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ ำ แต่อาจ
พบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน
หรือแก้ไขความเสี่่ยงการทุจริตนั้นอยู่่แล้วซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการ
ทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้” 

 

Known Factor 
 

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่ 
จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ในขั้นนี้นับว่ามีความสำคัญ ต้องทำการระบุความเสี่ ่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงให้ลึก 
ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุความเสี่ยงไม่
ละเอียด ชัดเจน จะนำไปสู่ ่ขั ้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี ่ยงการทุจริตที ่ไม่ตรงขาดประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่าง เช่น แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที่  รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
 กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (1) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส ่วนกลาง โดยเพ่ิม

มาตรการรับรองและขอคำยืนย ันในการขอใช ้งานรถยนต์
ส่วนกลางจากผู้ขอใช้ 
(2) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

(3)แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆให้ร ับทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

(4)เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช ้รถยนต์
ส่วนกลางเพ่ือสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ชื่อกระบวนงาน/งาน ........................................................................................................... .............. 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง...................................................... ..................................................... 
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์....................... .... 

 

ตารางที1่ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

 (ให้อธ ิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจร ิตของ
กระบวนงานหรืองานที่เลือกมาทำการประเมิน
ความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

Known Factor Unknown Factor 
  

 

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

- ความเสี ่ยงที ่ เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำส ูงม ีประวัต ิอยู ่แล ้ว ให้ใส ่เครื ่องหมาย √ ในช่อง           
Known Factor 

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่
เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 

- สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท KnownFactor หรือ UnknownFactor ก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต่ออกตามรายสีไฟจราจรเขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว :ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม :ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มี
หลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง :ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

ตารางที่ 2 นำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตารางที่๑ มา
ประเมินเพือ่แยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 

สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ 

สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม หมายถึงความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ ่ยงระดับสูง
มาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าดังนี้ 

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคญัของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST 

หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่่ยงการทุจริตที่่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่่ได้ค่าของ MUST คือ 
ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือค่าท่ีอยู่ใน
ระดับ ๑ เท่านั้น 

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1) (เกณฑ์การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น 
MUST หรือSHOULD) 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่ายค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial 
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น่ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่่๒ 
หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน InternalProcess หรือกระทบด้าน
การเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ (ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ) 

 
 
 
 
 



ตารางที ่3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

     
     

ตารางที่ 3 นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังคูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางที ่๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น 1 
 

ตารางที ่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครอืข่าย 

 x X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial  X x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน InternalProcess x x  

กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

ตารางที่ 3.1 และตารางท่ี 3.2 เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวมตามตารางที่ 3 หรือ
อาจเรียกได้ว่า ตารางที่ 3.1 และ 3.2 
ขั้นตอนที่๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการ
ทุจริตว่าอยู่่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ต้อง
มีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน 
จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
  ดี พอใช้ อ่อน 

     
ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการ

ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่่ยง ซึ่งจะต้องอยู่่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมิน
จะเป็นดังนี ้
 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ดี 3 

พอใช้ 5 หรือ 6 

อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 
 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ ์ ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

 ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

(3) 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

(5) 
ค่อนข้างสูง 

(6) 
 อ่อน ปานกลาง 

(7) 
ค่อนข้างสูง 

(8) 
สูง 

(9) 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ระดับ คำอธิบาย 

ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ
ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 
 
 



ขั้นตอนที่๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ที่อยู่ในช่องค่า
ความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ ำ 
หรือค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำ
การเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส เกิด 

ความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพ่ิมเติม) 
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................  
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   
   

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่่ยงที่่มีค่าความเสี่่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตต่อไป 

ขั้นตอนที ่๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ ่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สีได้แก่สี
เขียว สีเหลือง สีแดง 

 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใ น
สถานะความเสี่ยงระดับใดเพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณอียู่ในข่ายที่ยังแก่้ไขไม่ได้ 

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่่อยู่ในข่ายความเสี่่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที่ตามมาตรการ /นโยบาย /โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว้ใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่่อยู่่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้นแผนใช้
ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 
 
 
 
 
 



สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ สี 
 
 
 
 

เหลือง = เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 
 
 

สีเขียว = ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่่ยงการทุจริตที่่อยู่่ในข่ายที่่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไ รเพิ่มเติมต่อไป 
โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที ่8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ ำ     
สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียวเหลืองแดง) 
เขียว เหลือง แดง 

    
 

ขั้นตอนที่9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ ่ยงการทุจริต ตารางที่ ่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่ ่กับ
หน่วยงานเช่น รายงานทุกเดือนทุกไตรมาสซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ และ ตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสม 

ตารางที ่๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตณวันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... .................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ 

การจัดการความเสี่ยง 

ยังไม่่ได้ดำเนินการ 

เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่ม 

ด าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม 

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................ .................................................. 
..................................................................................................................  

ผลการดำเนินงาน ..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี(ทดแทนแผนเดิม) 
หน่วยงานที่เสนอขอ ............................................................................................................................. ......... 
วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………………………….……………………………………............. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รบัผดิชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.......................................................................................................................  
2.......................................................................................................................  
3.......................................................................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ Checklists ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม่ 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต     

1.1 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

    

1.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
1.3 เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนอตอบุคคลในการดำเนินการ

ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
    

1.4 เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่
ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือท่ียื่นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    

1.5 การประเมินภาษีท่ีต่ำกว่าความเป็นจริง     
1.6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง)จาก

ประกอบการ 
    

1.7 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียนในการ
ขออนุมัติอนุญาตโดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิ
พิเศษ 

    

1.8 การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน     
1.9 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
    

1.10 การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่่มีการรับเรื่องไว้     
1.11 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้รับบริการเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์     
1.12 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติอนุญาตไม่

ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
    

1.13 ในขั้นตอนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบอาจเรียกรับในขั้นตอนการพิจารณา 

    

1.14 การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับผู้มีอิทธิพล     
1.15 การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้

ขออนุญาตจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
    

1.16 การพิจารณาอนุมัติอนุญาต มีการเอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

    

1.17 เจ้าหน้าที่ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเช่น ปลอมลายมือชื่อแก้ไข
แบบ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่
เสียชีวิตหรือหมดอายุ 

    

1.18 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องการความรวดเร็ว     
1.19 เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่น

คำขอให้ผู้รับบริการ 
    

 



ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.20 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ประเมินราคาภาษีอันเป็นเท็จเพ่ือให้ราคาสูงกว่าความ

เป็นจริง 
    

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที     
2.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา(ฐานความผิด)จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็น

หนัก 
    

2.2 การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวน     
2.3 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์     
2.4 การออกระเบียบ กฎหมาย ที่่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
2.5 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเช่น การซื้อการขายตำแหน่งการ

ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทางวินัยเป็นต้น 
    

2.6 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพ่ือรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้า
ทำงาน 

    

2.7 ใช้อำนาจในการแจกจ่ายจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่หรือจัดโครงการที ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 

    

2.8 เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     
2.9 ผู้บังคบัใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     

2.10 รับเงินค่าภาษีแล้วออกใบเสร็จในวันต่อมาขอใบเสร็จคืนอ้างคิดผิดและไม่นำ
ใบเสร็จให้ผู้รับบริการแต่ยักยอกเงินภาษีโดยทำการยกเลิกใบเสร็จที่มีการฉีก
ใช้งานแล้วนำมาเย็บติดกับแผนสำเนา 

    

2.11 เจ้าหน้าที่รับชำระค่าบริการ ไม่นำเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว     
2.12 การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน     
2.13 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าเล่า

เรียนบุตรค่าเช่าบ้าน และนำเงินเข้าบัญชีตนเอง 
    

2.14 เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ     
2.15 เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ิมเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจำนวนเงินที่ขอ

อนุมัติจ่าย 
    

2.16 แก้ไขเปลี่ยนแปลงต้นขั้วเช็คและนำเช็คไปถอนเงินจากธนาคารในนามของ
ตนเอง 

    

2.17 ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีในการถอนเงิน     
2.18 สั่งจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติตามฎีกา     
2.19 รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่นำส่งไม่นำฝากและไม่มีเงินสด

ให้ตรวจนับ 
    

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหาร จัดการ 

    

3.1 ผู ้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้
ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำ
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    



ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลาค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า

พาหนะค่าท่ีพัก 
    

3.3 ยักยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
3.4 การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก

ผู้ประกอบการจริง 
    

3.5 ในการกำหนดTOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน 
ที่เกินความจำเป็น เพ่ือให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

    

3.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความ
เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ
ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่ เป็นสาระสำคัญ 

    

3.7 คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคา่เบี้ยประชุม 

    

3.8 การจัดโครงการต่างๆ ที ่แอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

    

3.9 มีีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีล
ประโยชน์ 
แอบแฝงหรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น 

    

3.10 การกำหนดราคากลางไม่่ใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 มีการล็อคสเป็กวัสดุที่ทำให้ไม่่เกิดการแข่งขัน     
3.12 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์

จากผู้รับจ้าง 
    

3.13 คณะกรรมการไม่่ออกไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดย
ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง 

    

3.14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

    

3.15 มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 

    

3.16 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง     
3.17 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นและซื้อในราคาสูง     
3.18 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแต่ไม่่มีการด าเนินการจริง     
3.19 ช่างผู้ควบคุมงานจัดท ารายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
3.20 การกำหนดTOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือ

บริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
    

3.21 เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
3.22 อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการก าหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน

ปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    



ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.23 จัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็น เอ้ือประโยชน์

ให้กับพวกพ้อง 
    

3.24 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือที่เรียกว่าล็อคสเป็กเพ่ือเอ้ือต่อผู้ขายบางราย
เช่น ระบุยี่ห้อการระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา ที่เอ้ือต่อผู้เสนอราคา เช่น ต้องมี
เครือ่งจักรเป็นของตนเองต้องมีแหล่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังใน
เขตจังหวัดที่จะเข้าเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุน
เงินในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ... ของวงเงิน เคยมีประสบการณ์งานที่
เหมือนกันในวงเงินไม่ตำ่กว่า....บาท 

    

 

ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ 

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง 

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขององค์การบริหารส ่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/

กระตุ่นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

1 การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

การขออนุญาต
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่
อาจจะนำ
รถยนต์ไปใช้ใน
เร่ืองส่วนตัว 
เอาน้ำมัน
รถยนต์ไปใช้
ส่วนตัวหรือ
เติมน้ำมันไม่
ครบตามใบสัง่
จ่าย 

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

ระเบียบฯวา่
ด้วยการใช้
และรักษา
รถยนต์ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2548และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

    ✓   -ออกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 
-กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ
บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อม
ภารกิจทุกคร้ัง 
-ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา
การใช้น้ำมนัทุกเดือน 
-ทำข้อตกลงกับสถานีจา่ย
น้ำมัน 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้
รถยนต์ 
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักา
รถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่
ปรากฎ
เร่ือง
ร้องเรียน
ด้านการ
ทุจริต
การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

 



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ่นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

2 การเบียด
บังเวลา
ราชการ 

ลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ
แต่ไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการและไม่
แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

เจ้าหน้าที่ใช้
เวลาราชการ
ไปธุระส่วนตัว 
เช่น ธนาคาร 
โรงพยาบาล 
รับบุตรหลาน 

เจ้าหน้าทีไ่ม่
เข้าใจกฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
การควบคุมดูแล
ของ
ผู้บังคับบัญชา 

ประกาศ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
และเงือ่นไข
เก่ียวกับการ
บริหารงาน
ของบุคคลของ 
อบต.ลว 6 
ธ.ค.2554 

   ✓    -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 
-เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบรายงาน
สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ
เป็นประจำทุกวันและ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
ตรวจสอบความถูกต้อง 
-มีแบบฟอร์มการขออนุญาต
ออกนอกสถานที่และได้รบั
อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ความสำเร็จ
ของการ
ควบคุมและ
ติดตามผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

3 การใช้วัสดุ
อุปกรณ์
ของ
ราชการ
เพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตน 

ใช้เคร่ืองถ่าย
เอกสารของ
อบต.ถ่าย
เอกสารเพื่อ
ประโยชน์สว่น
ตนที่ไม่
เก่ียวข้องกับ
งาน 

การใช้เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร
ในการ
ปฏิบัติงานมี
โอกาสที่จะนำ
กระดาษของ
ทางราชการ
ไปใช้อย่างไม่
เหมาะสมและ
ใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่น
ตน 

-เจ้าหน้าทีไ่ม่
เข้าใจกฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การควบคุมดูแล
การใช้อุปกรณ์
หรือวัสดุ
สำนักงานไม่
รัดกุม 

ระเบียบ
ปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบลสำ
พะเนียง 

    ✓   -จัดเจ้าหน้าที่เฝา้ระวังอละเข้า
ตรวจสอบทุกระยะ 
-มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
-ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ต้องกำกับดูแลเจ้าหนา้ที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
-ทำบนัทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์
หรือวัสดุสำนักงาน 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และกำกับดูแลการใช้และการ
ยืม 

ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
สมุดควบคุม
การใช้
กระดาษโดย
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่
ควบคุมให้มี
การลงชื่อผู้ใช ้



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ่นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

4 การใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ
เพื่องาน
ส่วนตัวใน
เวลา
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต
เพื่องานส่วนตัว
ในเวลาราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ตดู
หนัง ฟังเพลง 
เล่นเฟสบุ๊ค 
เล่นไลน ์

-เจ้าหน้าทีไ่ม่
เข้าใจกฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การควบคุมดูแล
การใช้อุปกรณ์
หรือวัสดุ
สำนักงานไม่
รัดกุม 

ระเบียบ
ปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบลสำ
พะเนียง 

    ✓   -กำหนด IP ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
-จัดเจ้าหน้าที่เฝา้ระวังและเข้า
ตรวจสอบทุกระยะ 

หน่วยงานมี
การจัดทำ
แนวทาง
ปฏิบัติ
เก่ียวกับ
การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการที่
ถูกต้อง 

5 การเรียกรับ
ทรัพย์สิน
หรือ
ประโยชน์
อ่ืนใด 

การขออนุมัติ/
อนุญาต 

การรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน
ใดเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง การรับ
ผลประโยชน์
จากผู้
คู่สัญญา/การ
อนุมัติอนุญาต 

-เจ้าหน้าทีไ่ม่
เข้าใจกฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
-การควบคุมดูแล
ของผู้บังคับบัญชา 

-มาตรการ
ป้องกันการ
รับสินบนของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
-พรบ.ว่าด้วย
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 
พ.ศ.2561 

   ✓    -ควบคุม กำกับ ดูแลให้
พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสำพะเนียง 
-ควบคุม กำกับดูแลให้
พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ให้ถือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เร่ืองการ
รับของขวัญ สินนำ้ใจ อย่าง
เคร่งครัด 

ความสำเร็จ
ในการเพิ่ม
ช่อง
ทางการรับ
เร่ือง
ร้องเรียน
การทุจริต
มากกว่า 1 
ช่องทาง 

 



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ่นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

6 จัดซื้อจัดจ้าง
วิธี
เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.การใช้
อำนาจในการ
เสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้ง
เป็น
คณะกรรมการ
กำหนด
คุณลักษณะ
และราคา
กลาง 
คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
และ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
ที่อาจเอ้ือต่อ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1.การเอ้ือ
ประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 
2.ขาดความ
ตระหนักในความ
เสี่ยงการทุจริต 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 วิธี
เฉพาะเจาะจง 
-พรบ.วินัย
การเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.
2561 

   ✓    -กำหนดบทลงโทษกับผูไ้ม่
ปฏิบัติตามแนวทางพสัดุฯ 
-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
ด้าน TOR  
-ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่
คณะกรรมการตรวจรับ
ผลกระทบจากการทุจริต 
และบทลงโทษ 
-กำหนดคุณสมบัติ
คณะกรรมการ/ความรู้
ความสามารถตามที่ต้องการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านป้องกันการทุจริต การ
ทำงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมซื่อสัตย์สุจริต และ
การยึดประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อให้ข้าราชการยึดเปน็
แนวทางในการปฏบิัติ
ราชการ 

-ไม่
ปรากฎ
เร่ือง
ร้องเรียน
การ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

 
 



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ่นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

   2.การใช้ดุลพินิจ/
อำนาจในการเลือก
ร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง
อาจส่งผลต่อราคาที่
สูง หรือคุณภาพของ
พัสดุ/หรือบริการที่
ไม่ได้มาตรฐาน 
3.การใช้ดุลพินิจของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการในการเลือก
ร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการเพียง
รายเดียวในหลายๆ
โครงการ 

         -จัดทำแนวทางการตั้งคณะ
กรรมการฯให้เป็นมาตรฐาน
กำหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการคณะต่างๆที่
สร้างการมีส่วนร่วมจากทัง้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงาน
และหน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่
ประธาน กรรมการที่มีความรู้
เฉพาะเก่ียวกับสินคา้/บริการ
กรรมการจากหน่วยงานอ่ืน 
(ลักษณะคลา้ยข้อตกลง
คุณธรรมเพื่อมาทำหน้าที่
สังเกตการณ์) และเจ้าหนา้ที่
พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำ
บัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็น
ส่วนกลางแยกไว้แตล่ะประเภท
แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียง
ตามลำดับ 
-จัดทำแนวทางการคัดเลือก
ร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ 

 

 
 



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ่นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ ต่ำ

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

   4.การใช้ดุลพินิจ/
อำนาจในการเสนอ
เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า/บริการให้มี
วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท 
เพื่อใช้สามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได้ 
อาจนำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

         -จัดทำแบบประเมนิคุณภาพ
สินค้าหรือคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อติดตามผลการ
จัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้อ
อ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการในคราวต่อๆไป 
-จัดทำแนวทางการคัดเลือก
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้
เกิดประสิทธิภาพ 
-ออกระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิี
เฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสนอชื่อเพียงรายเดียว 
-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้างสนิค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
-หลังจากฟังการประชุมชี้แจง
แล้วควรมีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติทีช่ัดเจน เพื่อลดดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที ่

 

 
 

ลงชื่อ                                         ผู้รายงาน 

(นางสาวพัทร์ธีรา ศรัณยพงศ์ภัค) 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

ลงชื่อ                                          
(นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม) 

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง 


