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คำนำ 
 

  เนื่องดวยเหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตหากเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคกรใดแลว      
ยอมจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ ที่คนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจำเปนตองคิด
ลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ 
และเปนเจตจำนงของทุกองคกรที่ตองรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  
  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งได
วาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเปนการเกิดความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่
ไมมีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไว
โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  
  องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปน
เครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นไมใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยง
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ประกอบดวย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2564 
เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาเกิดความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด      
ตอประชาชนตอไป 
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องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  อำเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
1. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียง 
  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ 
การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่งวา
การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระอีกตอไป  
  วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรกุที่มีประสิทธิภาพตอไป  
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี   
การรับรูและยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนำสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะ
เปนลักษณะการกำกบติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อ
ป 1991   สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องคประกอบที่ 1   สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
   หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับ ดูแล  
   หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
   หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
   หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรบัผิดชอบตอการควบคุมภายใน  
  องคประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 กำหนดเปาหมายชัดเจน  
   หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเส่ียงอยางครอบคลุม  
   หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
   หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามารถ

ดำเนินการตอไปได   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอ

การควบคุมภายใน  
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา    

และเหมาะสม  
   ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและ
สัมพันธกัน มีอยูจริงและสามารถนำไปปฏิบัติได จึงจะทำใหการคมุภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต  
  องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกำกับควบคุม
ภายในมีจุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle) 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน 3   ดาน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี  
 5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี9 ข้ันตอน ดังน้ี  

 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะหสถานะความเส่ียง

3- • เมทริกสระดับความเสี่ยง

4 • การประเมนิการควบคุมความเส่ียง

5 • แผนบริหารความเส่ียง

6 • การจัดทาํรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง

8 • การจัดทาํรายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ท ี

การใชจ่้ายงบประมาณ และการ

บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั
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7. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ตองดำเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
- เตรยีมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรอืเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการ

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การนำขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือ

เกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานน้ัน 
อาจประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยง
ที่เสี่ยงตอการทุจริตเทานั้น  และในการประเมินตองคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเร่ืองที่จะ
ทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต
อาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆในการดำเนินงานท่ีไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงาน
จะมีมาตรการปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นำขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงใน
ประเภทความเสี่ยง ซึ่งเปน Known factor และ Unknown factor  
 

Known factor ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึ้น เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวา
จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยูแลว  

Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการคนหา
ความเส่ียงการทุจริต

workshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง 
หยิบยก

ประเด็นที่มี
โอกาสเกิด

เปรยีบเทียบ 
วิธีปฏิบัติกับ
องคืกรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ
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ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 
 
 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางอาจมีการเอ้ือ
ประโยชนใหพวกพองของตนเอง  โดยการ
จัดซื้อจัดจางกับบุคคลหรือหางรานท่ีตนเอง
รูจักหรอืสนิทหรือเปนเครือญาติกัน 

 √ 

 
 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 กระบวนการสรรหาพนักงานจาง  อาจมีการ
นำระบบอุปถัมภหรือการรับบุคคลที่เปนเครือ
ญาติหรือบุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทำงานในหนวยงาน 

 √ 

 
 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรพัยากรภาครัฐ  
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชน
สวนตัวอาจมกีารนำรถยนตของสำนักงานหรือ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ ของทางราชการไปใชใน
กิจกรรมของตนเอง 

 √ 

2 การเบิกจายงบประมาณในการจัดทำโครงการ
ไมสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นอาจมีการ
เบิกจายงบประมาณเกินกวาผลการ
ดำเนินการจริงในการจัดทำโครงการ 

 √ 

 
 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี

โอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีตำนานอยูแลว √ Known factor 
- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor 
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7.2   การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
 การนำขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแตละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
 สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม

รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ำเสมอ  
 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางอาจมี

การเอ้ือประโยชนใหพวกพองของ
ตนเอง  โดยการจัดซื้อจัดจางกับ
บุคคลหรือหางรานที่ตนเองรูจัก
หรือสนิทหรอืเปนเครือญาติกัน 
 

  √  

2 กระบวนการสรรหาพนักงานจาง  
อาจมีการนำระบบอุปถัมภหรือ
การรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชน
เขาทำงานในหนวยงาน 
 

  √  

3 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อ
ประโยชนสวนตัว  อาจมีการนำ
รถยนตของสำนักงานหรือ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ ของทางราชการ
ไปใชในกิจกรรมของตนเอง 
 

  √  

4 การเบิกจายงบประมาณในการ
จัดทำโครงการไมสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน  อาจมีการ
เบิกจายงบประมาณเกินกวาผล
การดำเนินการจริงในการจัดทำ
โครงการ 
 

   √ 
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 7.3   เมทริกสระดับความเสี่ยง 
  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีสม 
กับ สีแดง)จากตารางที่ 2มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีคา 1 – 
3 ระดับความรนุแรงของผลกระทบที่คา 1 – 3 โดยมีเกณฑ ดังน้ี   
  ระดับความจำเปนของการเฝาระวังมีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี  

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆแสดงวาขั้นตอนนั้น เปน 
must หมายถึงความจำเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูในระดับ 
3 หรอื 2  

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน Should  
หมายถึงจำเปนต่ำ ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should  คือ อยูในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานน้ันเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับ

ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานน้ันเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพิ่ม financial  คา

อยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานน้ันเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูที่ 2 

หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานน้ันเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูท่ี 1 หรอื 2 
 

ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเปนของการ

ระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  21 

คาความเสี่ยง
รวมจำเปน x 

รุนแรง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางอาจมีการเอ้ือ
ประโยชนใหพวกพองของตนเอง  โดย
การจัดซื้อจัดจางกับบุคคลหรือหางราน
ที่ตนเองรูจักหรือสนิทหรือเปนเครือ
ญาติกัน 
 

2 2 4 

2 กระบวนการสรรหาพนักงานจาง  อาจ
มีการนำระบบอุปถัมภหรือการรบั
บุคคลที่เปนเครือญาติหรือบุคคลที่
ตนเองไดรับผลประโยชนเขาทำงานใน
หนวยงาน 
 

2 2 4 
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ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จำเปนของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  21 

คาความเสี่ยง
รวมจำเปน x 

รุนแรง 

3 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อ
ประโยชนสวนตัว  อาจมีการนำรถยนต
ของสำนักงานหรือทรพัยสินอื่น ๆ ของ
ทางราชการไปใชในกิจกรรมของตนเอง 
 

2 2 4 

4 การเบิกจายงบประมาณในการจัดทำ
โครงการไมสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิที่
เกิดขึ้น  อาจมีการเบิกจายงบประมาณ
เกินกวาผลการดำเนินการจริงในการ
จัดทำโครงการ 
 

3 2 6 

 

 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การนำคาความรุนแรงจากตาราง 3มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตวามีการควบคุม
การทุจริตในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน3 ระดับ 
ดังนี้  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบรกิาร/ผูรับมอบผลงาน องคกร
ไมมีผลเสียทางการเงิน  
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานองคกร แตยอมรบัได มีความเขาใจ  
  ออน :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเส่ียง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางอาจมี
การเอ้ือประโยชนใหพวกพอง
ของตนเอง  โดยการจัดซื้อจัด
จางกับบุคคลหรือหางรานที่
ตนเองรูจักหรือสนิทหรือเปน
เครือญาติกัน 
 

ดี  √  

กระบวนการสรรหาพนักงาน
จาง  อาจมีการนำระบบ
อุปถัมภหรือการรับบุคคลที่เปน
เครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง
ไดรับผลประโยชนเขาทำงานใน
หนวยงาน 
 

ดี  √  

การใชทรัพยสินของราชการ
เพ่ือประโยชนสวนตัว  อาจมี
การนำรถยนตของสำนักงาน
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของทาง
ราชการไปใชในกิจกรรมของ
ตนเอง 
 

ดี  √  

การเบิกจายงบประมาณในการ
จัดทำโครงการไมสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน  อาจมีการ
เบิกจายงบประมาณเกินกวาผล
การดำเนินการจริงในการจัดทำ
โครงการ 
 

พอใช   √ 
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7.5   แผนบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
  การนำเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูง คอนขางสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามลำดับความรุนแรง  

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
 

กระบวนการ/
เหตุการณความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

มาตรการปองกัน
เพ่ือไมใหเกิดการ

ทุจริต 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง  อาจมีการเอ้ือ
ประโยชนใหพวกพอง
ของตนเอง  โดยการ
จัดซื้อจัดจางกับบุคคล
หรือหางรานที่ตนเอง
รูจักหรือสนิทหรือเปน
เครือญาติกัน 

1. หนวยงานหรือ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ขาดการตรวจสอบ
ขอมูลผูขายหรือ    
ผูรับจาง   
2. เจาหนาที่ที่
เก่ียวของไดรับ
ผลประโยชนตอบแทน
ในการซื้อหรือจางกับ
บุคคลที่ตนเองรูจัก 
 

ระเบียบ
กระทรวงการ  
คลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจาง

และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

1. จัดทำคูมือหรือ
มาตรการเพ่ือ
ปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 
2. ประชมุชี้แจงให
ความรูเร่ือง
ผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของ 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

กองคลัง 
และ 

สำนักปลดั 

จำนวนเรื่อง
รองเรยีน

เก่ียวกับการมี
ผลประโยชน
ทับซอนของ
เจาหนาที ่

2. การใชทรัพยสินของ
ราชการเพ่ือประโยชน
สวนตัว  อาจมีการนำ
รถยนตของสำนักงาน
หรือทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชใน
กิจกรรมของตนเอง 

ผูบังคับบัญชาขาดการ
ควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด 

ระเบียบ
กระทรวง   
มหาดไทย      

วาดวยการใช
และรักษา
รถยนตของ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2558 

1. จัดทำรายงาน
การใชรถยนต
สวนกลางให
ผูบังคับบัญชาทราบ 
2. จัดทำคูมือหรือ
แนวทางปฏิบัติใน
การใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

กองคลัง รายงานการใช
รถยนต

สวนกลาง 

3. กระบวนการสรรหา
พนักงานจาง  อาจมี
การนำระบบอุปถัมภ
หรือการรับบุคคลที่
เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับ
ผลประโยชนเขา
ทำงานในหนวยงาน 

1. มีการเสนอ
ผลประโยชนใหกับ
ผูเก่ียวของเพ่ือให
ไดรบัการคัดเลือกเขา
ปฏิบัติงาน   
2. ขาดการกำกับดูแล
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับ
การสรรหาพนักงาน
จาง 
 

ประกาศ
คณะกรรมการ
พนักงานสวน
ตำบลจังหวัด   
บึงกาฬ  เรื่อง  
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง  
ลงวันที่  21  

มิถุนายน  
2544 

 

1. ผูบังคบับญัชามี
การควบคุมและ
กำชับใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
2. แตงตั้ง
บุคคลภายนอกรวม
เปนคณะ กรรมการ
สรรหาพนักงานจาง 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 65 

สำนักปลดั จำนวนเรื่อง
รองเรยีน

เกี่ยวกับการ
สรรหาบุคคล
เขาปฏิบัติงาน 

 
 



-11- 

 
กระบวนการ/

เหตุการณความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

มาตรการปองกัน
เพ่ือไมใหเกิดการ

ทุจริต 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ 

4. การเบิกจาย
งบประมาณในการ
จัดทำโครงการไม
สัมพันธกับผลสมัฤทธิ์ที่
เกิดขึ้น  อาจมีการ
เบิกจายงบประมาณ
เกินกวาผลการ
ดำเนินการจริงในการ
จัดทำโครงการ 

ขาดการกำกับดูแล
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดทำโครงการ 
 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวย

การรับเงิน       
การเบิกจายเงิน  

การฝากเงิน  การ 
เก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงิน
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ิน    

พ.ศ. 2547   

 

1. ผูบังคบับญัชามี
การควบคุมและ
กำชับใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
2. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละ
โครงการ 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

กองคลัง 
และ 

สำนักปลดั 

จำนวนเรื่อง
รองเรยีน

เกี่ยวกับการ
การทุจริตใน
การจัดทำ
โครงการ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต. 

ผูรายงาน : นิติกร 

 


