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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.256๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การ
ออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้  การน าเคร่ืองมือประเมินความเส่ียง มาใช ้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว ่า การ
ดำเนินการขององค์กรจะไม่ม ีการทุจริต หรือในกรณีท ี่ พบกับการท ุจริตที ่ไม่คาดคิดโอกาสที ่จะประสบก ับปัญหาน้อยกว ่าองค์กรอ ื่น หรือหากเก ิดความเสียหายขึ้นก  จะเป  น ความ
เสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่ม
ภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความ เส่ียงการท ุจริต เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นหา หรือระบ ุจุดอ ่อน (Weakness) ของระบบต ่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิดการ
ทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต ว ัตถ ุประสงค ์หล ักของการประเม ินความเสี ่ยงการท ุจร ิต : เพ ื ่อให ้องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูหอ ม ีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องก ันการทุจริตเช ิงรุกท ี่มี
ประสิทธ ิภาพต ่อไป 

2. กรอบการประเม ินความเสี ่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับมาต้ังแต่เร่ิมออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติม อีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน  Internal Control over Financial Report - Guidance for 
Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการ ก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็น
แนวทางเพิ่มเติม ด้ า นก า รค ว บคุ มภ าย ใ น  Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึด
กรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมใน ส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเร่ืองการสอดส่องในภาพรวมของการ
ก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในกิจการ 

ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  
หล ักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หล ักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถ ึงความรับผิดชอบต ่อการกำกับดแูล  
หล ักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส ั่งการช ัดเจน  
หล ักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ ร ักษาไว ้ และจูงใจพนักงาน 
หล ักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผ ิดชอบต่อการควบคุมภายใน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี่ 2: การประเมินความเสี่ยง (RISK Assessment) 

หล ักการที่ 6 – กำหนดเป ้าหมายช ัดเจน 
หล ักการที่ 7 – ระบุและว ิเคราะห์ความเส ี่ยงอย่างครอบคลุม  
หล ักการที่ 8 – พ ิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หล ักการที่ 9 – ระบุและประเม ินความเปล่ียนแปลงที่จะกระทบต่อการควบค ุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หล ักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หล ักการที่ 11 – พ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีท่ีใช้ในการควบคุม หล ักการที่ 12 
– ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 

องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หล ักการที่ 13 – องค์กรมีข ้อมูลท่ีเก ี่ยวข้องและม ีค ุณภาพ 
หล ักการที่ 14 – มีการส ื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการดำเนิน ต่อไปได้และเหมาะสม 
หล ักการที่ 15 – มีการส ื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด นที่อาจกระทบต่อ การควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หล ักการที่ 17 – ประเม ินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบค ุมภายในทันเวลา 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิผล 

ในที่นี ้การด าเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็น
หลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก

ซำ้อ ีก ➢ Detective : เฝ้าระว ัง สอดส ่อง ต ิดตามพฤต ิกรรมเส่ียง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต ้องสอดส่อง 

ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ พฤติกรรมท่ีเคยรับรู ้ว ่าเคยเก ิดมาก่อน คาดหมายได ้
ว ่าม ีโอกาสส ูงที ่จะเก ิดซำ้อ ีก (Known Factor) ทั ้งที ่รู ้ว ่าทำไปมี ความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 



 
 

➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเร่ืองประเด นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัย
ความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
3. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของ
ระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในของ องค์กรมีจุดอ ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎ ีสามเหล่ียมการทุจริต 
(The Fraud Triangle) 
4. ขอบเขตการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต 

จะแบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังน้ี 
4.1 ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตาม

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
4.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร ่งใสของการใช ้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

            4.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี ้
1. การระบุความเส่ียง 
2. การประเมินสถานะความเส่ียง 
3. การประเมินค่าความเส่ียงรวม 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
7. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเส ี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตของ

การประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเส่ียง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ 
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ และความเส่ียงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือก 
กระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ  และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ 



 
 

เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเส่ียงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้น ๆ จากน้ันจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียง
การทุจริต การเตรียมการข้อม ูลที่ต้องทำการรวบรวมก่อนลงม ือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น 

ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1 การตรวจสอบเอกสาร 1.ประชาส ัมพ ันธ ์เผยแพร่หล ักเกณฑ์และแนวทาง 
2 การพิจารณา ปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและ 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ทั่วถึง 

2.พัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อ านวยความ 
  สะดวกฯ และด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการ 
  ปฏิบัติงาน 
  3. กิจกรรมจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4.กิจกรรมการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ 
  ดุลพินิจ 

ข้ันตอนที่ ๑ การระบ ุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงานของที่จะท าการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเส่ียงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเส่ียงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงการทุจริต และในการประเมินต้องค านึงถึงความ เสี ่ยงในภาพรวมของการดำเน ินงานเรื ่องที ่จะทำการประเม ิน
ด ้วย เนื ่องจากในกระบวนงานการปฏ ิบ ัต ิงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ใน ขั ้นตอนก  
เป  นได้ โดยไม ่ต ้องคำน ึงว ่าหน ่วยงานจะม ีมาตรการป ้องก ันหร ือแก ้ไขความเสี ่ยงการท ุจร ิตน ั้นอย ู่แล ้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความ
เส่ียงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเส่ียงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้” 
Known Factor ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง 

ท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
UNKnown Factor ปัจจ ัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล ่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
ในขั้นนี้นับว่ามีความส าคัญ ต้องท าการระบุความเส่ียงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความ เส่ียงให้ลึก ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่น าปัญหา

ของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเส่ียงการทุจริต การระบุ ความเส่ียงไม่ละเอียด ชันเจน จะน าไปสู่ขั้นตอนในการจัดท ามาตรการป้องกันความเส่ียงการทุจริตที่ไม่ตรง 
ขาดประสิทธ ิภาพ ยกตัวอย่าง เช ่น 



 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท ี่ 1 ตารางระบ ุความเส่ียง (Known Factor และ UNKnown Factor) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ กระบวนงาน หรืองานที่

เลือกมาท าการประเมิน 
ความเส่ียงว่ามีโอกาสหรือความเส่ียงการทุจริต) 

UNKnown Factor Known Factor 
  

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มี ความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบาย
พฤติการณ ์ความเส่ียงให้ละเอ ียด ช ัดเจน มากท ี่สุด 

-ความเสี่ยงทีเ่คยเกดิ หรือคาดวา่จะเกิดซ้ าสูงมีประวตัิอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ 
ในช่อง Known Factor 

-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown 
Factor 

-สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก ได้ 

   
  

 
 

 
 

 
 

 



 
 

ข้ันตอนที่ 2 การว ิเคราะห ์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟ
จราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงใน ช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
   สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการ     

                                        ควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะส ีแดง : ความเสี่ยงระดับส ูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเก ี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่ รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ 
ก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ ์ความเสี ่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      
      

ตารางที่ 2 น ารูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตาราง ท่ี ๑ มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเส่ียงการ 
ทุจริตตามไฟสีจราจร 
สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความ 
เส่ียงระดับปานกลาง สีส ้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับส ูง 
สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

ข้ันตอนที่ ๓ การประเมินค ่าความเสี่ยงรวม 
ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต ที่มีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความ เส่ียงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่  

๒ มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความ จ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังน้ี 

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็น

สูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 

               แสดงว ่ากิจกรรมหรือขัน้ตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถงึมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระว ังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ 
ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่าน้ัน 

 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1)  
(เกณฑ์การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี กิจกรรมหรือขัน้ตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders รวมถงึ 

หน่วยงาน ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-ก ิจกรรมหร ือขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานน ั้นเก ี่ยวข ้องก ับผลกระทบทางการ เง ิน รายได ้ลด รายจ ่าย เพ ิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายCustomer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 
(ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางท ี่ 3 ตารางการประเม ินค ่าความเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเส่ียง (Risk level 

matrix) 
 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ 

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น ของการเฝ้า
ระว ัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค ่าความเสี่ยงรวม จ าเป็น X 
รุนแรง 

     
     

 
ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ เส่ียงรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางในการพิจารณา ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระว ัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางท ี่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระว ัง 

 

ที่ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ ์ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST 

กิจกรรมหรือ ข้ันตอนรอง 
SHOULD 

  ค ่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค ่าควรเป็น ๑ 
 
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ ์ความเสี ่ยงการทุจริต 

๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเส ีย Stakeholders 
รวมถ ึง หน ่วยงานกำกับดูแล พ ันธมิตร ภาคีเคร ือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  

ตารางท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.2 เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพื่อหาค่าความเส่ียงรวมตาม 
ตารางท่ี 3 หรืออาจเรียกได้ว่า ตารางท่ี 3.1 และ 3.2 
ข้ันตอนที่ ๔ การประเม ินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับ ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับ
ประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน ป ัจจ ุบ ัน ในขั ้นตอนนี ้ต ้องม ีข ้อม ูลว ่าในป ัจจ ุบ ันหน ่วยงานม ีมาตรการป ้องก ัน หร ือความค ุมความเสี ่ยงอะไรบ ้าง ใน
การเตรียมการก่อนลงมอืประเม ิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบค ุมความเส่ียงได ้อย ่างถ ูกต้อง ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยง 

 
ท่ี 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง ร ูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจร ิต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช ้ อ่อน 
     

ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับ ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จาก
ประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน เร่ืองที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียงอยู่
ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเส่ียงตามความรุนแรงของความเส่ียง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึ ง (๙) เท่าน้ัน โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็น
ดังน้ี 

 
 



 
 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค ่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช ้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

แนวทางการประเม ินค ่าคะแนนระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
 

ข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน/ 
โอกาส/ความเสี่ยง 

ประสิทธิภาพ การควบคุม 
ความเสี่ยง ค ่าประเม ินระดับความเสี ่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยง
การ 

ทุจริต 

การทุจริต ค ่าความเสี่ยง ระดับ
ต่ า 

ค ่าความเสี่ยง ระดับ
ปาน 
กลาง 

ค ่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง (3) 

 พอใช ้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
(๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

 อ่อน ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง 
(๘) 

สูง 
(๙) 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ 

ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว ่าจะสามารถลดความเส่ียงการท ุจริตได้ 
พอใช ้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเส่ียงอย่าง 

มีนัยสำคัญ แต ่ก ควรมีการปรับปรุงเพื ่อให้ม ั่นใจว ่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 
อ่อน การควบคุมไม ่ได้มาตรฐานที ่ยอมรับได้เนื่องจากม ีความหละหลวมและไม ่ม ีประสิทธิผล 

การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินระดับความเส่ียงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช ่องค่าความเส่ียง ระหว ่างคะแนน (๓) ถึง (๙) 
โดยเฉพาะท่ีอย ู่ในระดับสูง ค ่อนข ้างสูง ปานกลาง มาทำแผน บริหารความเส่ียงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการ 
ควบคุมความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว ่าความเส่ียงอยู่ในระดับส ูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเส ี่ยง 



 
 

การทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต หรือให ้หน่วยงานพ ิจารณาทำการเล ือกภารกิจงานหร ือกระบวนงาน
หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือม ีโอกาส เกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต (เพิ่มเติม) 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียง ช่ือแผนบริหารความเส่ียง....................................................................................................... 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   
   
   

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียงที่มีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความ รุนแรงความเส่ียงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มา
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันการทุจริต ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง

ตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยนัผลการปองกันหรือ แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตตอไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก สี
เขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 

ที่ มาตรการป้องกัน การทุจริต โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

   เขียว เหลือง แดง 
      
      

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางที่ ๕ ว่าอยูใน สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท า
กิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ท่ียังแก้ไขไม่ได้ 

❒ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
❒ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ใช้ได้ผล ความเส่ียง

การทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 
❒ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ ิ่มข ึ้นแผนใช้ไม่ได้ผลความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับ

ความรุนแรง > 3 



 
 

 
สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ 
 
 
 
สีเหลือง = เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ สีเขียว = ยังไม่เกิดเฝ้าระวัง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๗ จัดท าระบบการบริหารความเส ี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเส่ียงการ

ทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังน้ี 
๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเส่ียง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเต ิม 

  
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเต ิม 

  
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเน่ือง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเต ิม 

  
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส ี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการ ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเส่ียงการทุจริต
อยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง 



 
 

ความเส่ียงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อเป็น เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเส ี่ยง 

 
ที่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
    

ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส ี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางที่ 

๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ รายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และ ตารางท่ี 
๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส ี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ว ันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. . 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง   
โอกาส/ความเสี่ยง   
สถานะของการด าเน ินการ          ยังไม่ได้ด าเนินการ  
การ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
จัดการความเสี่ยง         เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

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

ผลการด าเน ินงาน .....................................................................................................................  
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 



 
 

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรงุแผนบริหารความเส่ียงการท ุจริตระหว ่างป (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ ................................................................................................................. 
ว ันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...........................................…….. 

ช ื่อแผนบริหารความเสี่ยงเด ิม   
ช ื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่   
ผ ู้ร ับผ ิดชอบหลัก   
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง   
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่  
    
    
    
 



 
 

 

แบบ ChECKlists ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอม ีความเสี ่ยงการทุจริต
แบบนี้หรือไม่ 

      
      

      

      

  
 

    

  
 

    

      

      

  
  

    

      

      

       

      

  
 

    

  
 

    

      

  
 

    

  
 

    

      
   

    

      

  
 

    

      

 



 
 

 
ที่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี     

2.1 การเปล่ียนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก     
2.2 การบิดผันข้อเท จจริงในส านวนการสอบสวน     
2.3 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ท่ีเอื้อประโยชน์     
2.4 การออกระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
2.5 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ การขายต าแหน่ง การประเมิน 

ความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 
    

2.6 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าท างาน     
2.7 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดโครงการที่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน หรือมกีารแลกรับผลประโยชน์ในภายหล ัง 
    

2.8 เจ้าหน้าท่ีรู้เห นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     
2.9 ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     

2.10 รับเงินค่าภาษีแล้วออกใบเสร จในวันต่อมาขอใบเสร จคืนอ้างคิดผิดและไม่น าใบเสร จให้ ผู้รับบริการแต่ยักยอกเงินภาษีโดยท าการยกเลิกใบเสร จท่ีมี
การฉีกใช้งานแล้วน ามาเย บ 
ติดกับแผนส าเนา 

    

2.11 เจ้าหน้าที่รับชำระค ่าบริการ ไม่น าเงินส่งเบียดบ ังไปใช้ส ่วนตัว     
2.12 การจัดเก บรายได้ที่ต้องออกใบเสร จรับเงินเขียนต้นฉบับกับส าเนาไม่ตรงกัน     
2.13 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน 

บุตร ค่าเช่าบ้าน และน าเงินเข้าบัญชีตนเอง 
    

2.14 เจ้าหน้าท่ีรับรองเอกสารอันเป็นเท จ     
2.15 เจ้าหน ้าที่การเงินเพ ิ่มเติมตัวเลขและตัวอ ักษรในเช  คสูงกว่าจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ ่าย     
2.16 แก ้ไขเปล่ียนแปลงตน้ขั้วเช  คและน าเช  คไปถอนเงินจากธนาคารในนามของตนเอง     
2.17 ปลอมลายมือช่ือเจ้าของบัญชีในการถอนเงิน     
2.18 ส่ังจ่ายเงินตามเช คสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติตามฎีกา     
2.19 รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่น าส่งไม่น าฝากและไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ     

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
จัดการ 

    

3.1 ผู้ใช ้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ำมันไปใช้ส ่วนตัว เช ่น การดูดน้ ามันไปใช้ส ่วนตัวระหว่าง ทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบส่ังจ่าย ส่วนน้ ามันท่ี
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 
โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    

3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป  นเท จ เช ่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช ่าบ ้าน ค่าเบ้ียเล ี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

    



 

ที่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
3.4 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง     
3.5 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกิน 

ความจ าเป็น เพ ื ่อให้ม ีการประมาณการราคาในส ่วนนี้โดยมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
    

3.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายคร้ังเกินความเป็นจริง เพ ื่อประโยชน์ในการเบิกเบ้ียประชุมหร ือมีการถ ่วง
เวลาในการดรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด นท่ี 
เป็นสาระส าคัญ 

    

3.7 คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่า 
เบ้ียประช ุม 

    

3.8 การจัดโครงการต่างๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ 
คุ้มค่า โปร่งใส 

    

3.9 มีการใช ้ดุลยพ ินิจในการเบ ิกจ ่ายค่าวิทยากรบ ุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์ 
แอบแฝง หรือจ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น 

    

3.10 การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 มีการล  อคสเป็กวัสดุท่ีทำให้ไม ่เกิดการแข่งข ัน     
3.12 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ 

รับจ้าง 
    

3.13 คณะกรรมการไม่ออกไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูล 
ตามท ี่ผู้ร ับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร ้าง 

    

3.14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเล้ียงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ 
คู่สัญญา 

    

3.15 มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาต้ังแต่เร่ิมต้นเพื่อก าหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อ 
ประโยชน์ให้กับเอกชน 

    

3.16 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง     
3.17 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นและซื้อในราคาสูง     
3.18 เบิกค ่าใช้จ ่ายในการจัดประช ุม แตไ่ม ่มีการดำเนินการจร ิง     
3.19 ช่างผู้ควบคุมงานจัดท ารายงานเท จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
3.20 การก าหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มี 

ลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหน่ึง 
    

3.21 เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
3.22 อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการก าหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่ง 

ราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    

3.23 จัดท าโครงการ/จ ัดซื้อ จ ัดจ้าง ที่ไม ่ก ่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จ าเป็น เอ ื้อประโยชน์ให้กับพวก 
พ้อง 

    



 

 
ที่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

3.24 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือที่เรียกว่า ล อคสเป็ก เพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุ ยี่ห้อ การระบ ุคุณสมบัติผ ู้เสนอราคา ท่ีเอ ื ้อต่อผู้
เสนอราคา เช่น ต้องมีเครื ่องจักรเป็นของ ตนเอง ต้องมีแหล่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังในเขตจังหวัดที่จะเข้าเสนอราคา ต้องมี
หนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงินในการก่อสร้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ... ของ วงเงิน เคยมีประสบการณ์งานที่เหมือนกันในวงเงินไม่ต่ า
กว่า บาท 

    

 
ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะสีเขียว ความเส่ียงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
สถานะสีส้ม ความเส่ียงระดับส ูง 
สถานะสีแดง ความเส่ียงระดับสูงมาก 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 

ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิดการ ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม ข้ันตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

ทุจร ิต ผลส าเร็จ 

1 การใช้รถยนต์ การขอ เจ้าหน้าที่อาจ 1.เจ้าหน้าท่ี ระเบียบฯ        - ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ไม่ปรากฏ 
 ส่วนกลาง อนุญาตใช้ จะน ารถยนต์ ไม่เข้าใจ/ ว่าด้วยการใช้     √ การใช ้ ส ิ้นเปลืองนำ ้ มัน เช ื้อเพล ิง เร ื่องร้อง 
  รถยนต์ ไป ใช้ ในเรื่อง กฎหมาย/ระเบียบ และรักษา  ของทาง ราชการ เรียนด้าน 
  ส่วนกลาง ส่วนตัว ที่ เกี่ยวข้อง รถยนต์ของ  - ก าหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องท า การทุจริต 
   เอาน้ ามัน 2.การควบคุม องค์กร  บันท ึกขอ ใช ้รถยนต์พร ้อมภารกิจ การใช้ 
   รถยนต์ ไปใช้ ดูแลการ ใช้ ปกครอง  ทุกครั้ง รถยนต์ 
   ส ่วนตวัหร ือเติม รถยนต์ไม่รัดกุม ส ่วนท ้องถิ่น  - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ ส่วนกลาง 
   น้ ามันไม่ครบ  พ.ศ.2548  น้ ามันทุกเดือน  
   ตามใบส่ังจ่าย  และแก้ไข  - ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ ามัน  
     เพิ่มเติม  เกี่ยวกับเง ื่อนไขในการจา่ยน้ ามัน  
       - แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้  
       รถยนต์  
       - อบรมให้ความร ู้เกี ่ยวกับการ  
       ป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์  
       ทับซ้อน  
       - อบรมให้ความร ู้เกี ่ยวกับระเบียบว่า  
       ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ  
       องค์กร ปกครองส ่วนท ้องถิ่น พ.ศ.  
       2548 และแก้ไขเพิ่มเตมิ  



 

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

2 การเบียดบัง ลงเวลามา เจ้าหน้าท่ีใช้ -เจ้าหน้าท ี่ไม่ ประกาศ    √    -ผ ู้บังคับบัญชา ควบคุมการ -ความส าเร จ 
 เวลาราชการ ปฏิบัติราชการ เวลาราชการไป เข้าใจ/กฎหมาย/ คณะกรรมการ  ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ของการ 
  แต่ไม่อยู่ ธุระส ่วนตัว เช ่น ระเบียบท่ี หลักเกณฑ์  -เจ้าหน้าท ี่ผร ับผดชอบรายงาน ควบคุมและ 
  ปฏิบัติราชการ ธนาคาร เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข  สมุดลงเวลามาปฏ ิบ ัติราชการ ติดตามผล 
  และไม่แจ้ง โรงพยาบาล -การควบคุมดูแล เกี่ยวกับการ  เป็นประจ าทุกวันและ การปฏิบัติ 
  ผ ู้บังคับบัญชา รับบุตรหลาน ของผ ู้บังคับบัญชา บริหารงาน  ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบ งานของเจ้า 
  ทราบ   บุคคลของ  ความถูกต้อง หน้าท ี่ท่ี 
     องค์การ  -มีแบบฟอร์มการขออน ุญาตออก ได้รับมอบ 
     บริหารส่วน  นอกสถานท ี่และได้รบอนุญาต หมาย 
     ต าบล ลว  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
     6 ธ.ค.2554    

3 การใช้วัสดุ ใช้เคร่ืองถ่าย การใช ้เคร ื่อง -เจ้าหน้าท ี่ไม่ ระเบียบปฏิบัติ     √   -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ความสำเร  จ 
 อปุกรณ ์ของ เอกสารของ ถ่ายเอกสารใน เข้าใจ/กฎหมาย/ เกี่ยวกับการใช้  ตรวจสอบทุกระยะ ในการจัดท า 
 ราชการเพื่อ อบต. ถ่าย การปฏิบัติงาน ระเบียบท่ี ทรัพย์สินของ  -มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ สมุดควบคุม 
 ประโยชน์ส่วน เอกสาร มีโอกาสที่จะน า เกี่ยวข้อง องค์การ  ใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้ 
 ตน เพื่อประโยชน์ กระดาษของ -การควบคุมดูแล บริหารส่วน  -ผ ู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันต้อง กระดาษ 
  ส่วนตนที่ไม่ ทางราชการไป การ ใช ้อุปกรณ ์ ต าบลภูหอ  ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม โดยมอบ 
  เกี่ยวข้องกับ ใช้อย่างไม่ หรือว ัสด ุสำนักงาน   ระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการ หมายเจ้า 
  งาน เหมาะสม ไม่รดกุม   อย่างเคร่งครัด หน้าท่ีควบ 
   และใช้เพื่อ    - ท าบ ันท ึกใช ้หร ือยืมอุปกรณ ์หร ือ คุมให้ม ี
   ประโยชน์    วัสดุส านักงาน การลงช ื่อ 
   ส่วนตน    - แต่งตั้งเจ้าหน้าท ี่ตรวจสอบและ ผ ู้ใช ้และ 
       ก ากับดูแลการใช้และการยืม จ านวนแผ่น 
        ที่ถ่าย 



 

        เอกสาร 



 

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

4 การใช้ การใช้คอม การใช้คอม -เจ้าหน้าท ี่ไม่ ระเบียบปฏิบัติ     √   - ก าหนด IP ของเครื่อง หน่วยงานมี 
 ทรัพย์สินของ พิวเตอร์และ พิวเตอร์และ เข้าใจ/กฎหมาย/ เกี่ยวกับการใช้  คอมพิวเตอร์ การจัดท า 
 ราชการ อินเตอร์เน ต อินเตอร์เน ต ระเบียบท่ี ทรัพย์สินของ  -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า แนวทาง 
 เพื่องานส่วน เพื่องานส่วน ดูหนัง ฟังเพลง เกี่ยวข้อง องค์การ  ตรวจสอบทุกระยะ ปฏิบัติ 
 ตัวในเวลา ตัวในเวลา เล่นเฟสบุ๊ค -การควบคุมดูแล บริหารส่วน   เกี่ยวกับการ 
 ราชการ ราชการ เล ่นไลน์ การ ใช ้อุปกรณ ์ ต าบลภูหอ   ใช้ทรัพย์สิน 
    หรือว ัสด ุสำนักงาน    ของทาง 
    ไม่รดกุม    ราชการท่ี 
        ถูกต้อง 

5 การเรียกรับ การขออนุมัติ/ การร ับทรัพย ์ส ิน -เจ้าหน้าท ี่ไม่ -มาตรการ    √    -ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน ความสำเร  จ 
 ทรัพย์สิน อนุญาต หร ือประโยชน์ เข้าใจ/กฎหมาย/ ป้องกันการรับ  ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ ในการเพิ่ม 
 หร ือประโยชน์  อื่นใดเพื่อแลก ระเบียบท่ี สินบนของ  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ช ่องทางการ 
 อื่นใด  กับผลประโยชน์ เกี่ยวข้อง องค์การ  ปัญหาการทุจริตขององค์การ รับเรื่อง 
   อย่างใดอย่าง -การควบคุมดูแล บริหารส่วน  บริหารส่วนต าบลภูหอ ร้องเรียน 
   หนึ่งการรับ ของผ ู้บังคับบัญชา ต าบลภูหอ  -ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน การทุจริต 
   ผลประโยชน์  -พระราช  ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ มากกว่า 
   จากผ ู้คู ่สัญญา/  บัญญัติ  ตามกฎ ระเบียบ ข ้อบ ังคับ เร่ือง 1 ช่องทาง 
   การอนุมัติ  ประกอบ  การรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่าง  
   อนุญาต  รัฐธรรมนูญว่า  เคร่งครัด  
     ด้วยการ  -ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน  
     ป้องกันและ  ส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติ  
     ปราบปราม  ตามคู่มอืผลประโยชน ์ทับซ้อน  
     การทุจริต    
     พ.ศ.2561    



 

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

     -ระเบียบ        - ประกาศเจตนารมณ์  
ส านักนายก - ค าส่ัง มาตรการและแนวทางการ 
รัฐมนตรี ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ี 
ว่าด้วยการให้ ท่ีเกี่ยวข ้องกับการจัดซ ื้อจดัจ้าง 
หรือรับของ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ขวัญของเจ้า ทับซ้อน 
หน้าท ี่ของรัฐ -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 
พ.ศ.2544 ระเบียบ ข้อบังคับ สร้าง 
-ประกาศ ความตระหนัก ย้ าเตือนในท่ี 
คณะกรรมการ ประช ุม ท ุกๆ เด ือน 
ป้องกันและ -กำช ับให้ปฏิบัต ิงานตามคู ่มือ 
ปราบปราม -บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
การทุจริต -ลงโทษอย่างจริงจัง 
แห่งชาติ เร่ือง -ผ ู้บริหารย ึดหล ักธรรมาภิบาล 
หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง 
การร ับทรัพย์ ในทางท่ีถ ูกต้อง และเจ้าหน้าที่ท ุก 
สินหรือ ระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ 
ประโยชนอ์ ื่น ยืนหยัดกระท าในส่ิงที่ถูกต้องและ 
ใด โดยธรรม เป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาของ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท ี่ของ -เปิดช ่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าว 
รัฐ พ.ศ. การทุจริต 
2543  



 

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

6 จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ 1.การใช้อ านาจ 1.การเอื้อ -ระเบียบ    √    -ก าหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติ -ไม่ปรากฏ 
 วิธีเฉพาะ จัดซื้อจัดจ้าง ในการเสนอช ื่อ ประโยชน์ให้ กระทรวงการ  ตามแนวทางพัสดฯุ เร่ือง 
 เจาะจง โดยวิธี บุคคลเพื่อ ผู้ประกอบการราย คลังว่าด้วย  -แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญที่ปรึกษาด้าน ร้องเรียน 
  เฉพาะเจาะจง แต่งต้ังเป็น ใดรายหน่ึง การจัดซื้อจัด  TOR การจัดซื้อ 
   คณะกรรมการ 2.ขาดความ จ้างและการ  -ท าหน ังสือแจ้งเวียนหน ้าที่ จัดจ้าง 
   ก าหนด ตระหนักในความ บริหารพัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ  
   คุณล ักษณะและ เส ี่ยงการทุจริต ภาครัฐ พ.ศ.  จากการทุจริต และบทลงโทษ  
   ราคากลาง  2560 ว ิธี  -ก าหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/  
   คณะกรรมการ  เฉพาะเจาะจง  ความรู้ความสามารถตามที่  
   ซื้อหรือจ้างด้วย  -พรบ. วินัย  ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
   วิธีเฉพาะเจาะจง  การเงินการ  -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรด้าน  
   และคณะ  คลังของรัฐ  การป้องกันการทุจริต การท างาน  
   กรรมการตรวจ  พ.ศ.2561  ตามหล ักคุณธรรมจร ิยธรรม  
   รับพัสดุ ท่ีอาจ    ซื่อสัตย ์สุจรต ิ  และการย ึด  
   เอื้อต่อผล    ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า  
   ประโยชน์ทับ    ประโยชน์ส่วนตน  
   ซ้อน    -จัดท ามาตรการหรือแนวทาง  
       ปฏิบัต ิในการป้องกันการรับส ินบน  
       และการขัดกันระหว่าง  
       ผลประโยชน ์ส ่วนตนและ  
       ผลประโยชน ์ส ่วนรวม  



 

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระตุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

   2. การใช้          เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง  
ดุลพินิจ/ ในการปฏิบัติราชการ 
อ านาจในการ -จัดท าแนวทางการต้ังคณะ 
เล ือกร้านค ้า กรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
หรือผู้ประกอบ ก าหนดองค์ประกอบของ 
การด้วยวิธี คณะกรรมการคณะต ่างๆ ที่สร ้าง 
เฉพาะเจาะจง การม ีส ่วนร ่วมจากท ั้งบุคลากร 
อาจส่งผลต่อ ภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ราคาที่สูง หรือ และหน่วยงาน 
คุณภาพของ อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มี 
พัสดุ/หรือ ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ 
บริการที่ไม่ได้ บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น 
มาตรฐาน (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม 
3. การใช้ เพื่อมาท าหน้าท่ี 
ดุลพินิจของ ส ังเกตการณ ์) และเจ้าหน ้าที่พ ัสดุ 
หน่วยงาน เป็นกรรมการร่วม 
เจ้าของโครงการ จัดท าบัญชีรายช่ือ (List) ไว้เป็น 
ในการเลือก ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท 
ร้านค้าหรือ แล้วแต่งต้ังคณะกรรมการเรียง 
ผู้ประกอบการ ตามล าดับ 
เพียงรายเดียว -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค ้า 
ในหลายๆ เพื่อลดดุลพินิจ 



 

โครงการ  

 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหต ุการณ ์ความ ปัจจ ัยเสี่ยงที่อาจ การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ ื่อไม่ให ้เกิด ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม ข้ันตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เสี่ยงที่อาจ เกิดข ึ้น มีผลกระทบ/ กระต ุ้นให ้
เกิดการ 
ทุจร ิต 

ระเบียบที่ 
เก่ียวข้อง 

ไม่มี ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

การทุจร ิต ผลส าเร็จ 

   4.การใช้          -จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้า  
ดุลพินิจ/อ านาจ หรือคุณภาพการให้บริการเพื่อ 
ในการเสนอเร่ือง ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ 
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้า 
สินค้า/บริการ หรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ 
ให้มีวงเงินไม่เกิน ไป 
500,00 บาท -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค ้า 
เพื่อใช ้สามารถ หรือผู้ประกอบการให้เกิด 
ใช ้วิธ ีเฉพาะ ประส ิทธิภาพ 
เจาะจงได้ อาจ -ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 
น ามาซึ่งผล จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประโยชน์ทับ เพื่อหลีกเล ี่ยงการเสนอช ื่อเพียง 
ซ้อน รายเดียว 

 -จัดประชุมช ี้แจงทำความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
 สินค้า/บริการที่ไม่เส่ียงต่อการมี 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -หล ังจากฟ ังการประชุมช ี้แจงแล ้ว 
 ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัต ิท่ี 
 ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้า 
 หน้าที 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. ผู้ปฏิบัต ิงานย ังขาดความรู้ความเข ้าใจในด ้านการประเมินความเส่ียงต ่อการทุจร ิตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเส่ียง ด้านทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเน่ืองในด้านความเส่ียงต่อการทุจริต 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหอเป็นอย่างดี 
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห นความส าคัญของการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ ื่อให้องค์กรมีการขับเคล่ือนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และเกดิเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ ื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพ ื่อป้องกัน

การทุจริตภายในหน ่วยงานต่อไป 
 
              


