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เรื่อง  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงานป.ป.ช.)               
ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สํานักงานป.ป.ช.กําหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป   

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังน้ี 

  2.1 การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอีปาด และให้คํามั่นที่จะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหาร
จัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตาม
นโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริการส่วนตําบลอีปาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 
92.54 อยู่ในระดับ A 
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   2.4.1 การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังน้ี 

    -การจัดทําและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
             -การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีปาด 

   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 
และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอีปาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังน้ี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต   

(1-4) 

ระดับของ
ผลกระทบ  

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเส่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซ้ือจัดจ้างใน
การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้ดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจ้างร้านท่ี
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านท่ีตนเอง
คุยได้ง่าย 

4 4 
-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซ้ือวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ
จ้าง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือบุคคล
ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและดําเนินการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การนําทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด             

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้นําเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาชําระให้กับการเงิน แต่กลับ
นําเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ 
มาชําระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกคร้ัง 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง  

การใช้ทรัพยากรมากเกินความจําเป็นใน
แต่ละภารกิจ เช่น น้ํามันมากเกินความ
จําเป็น 

4 4 
-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกคร้ัง 
-สร้างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2565 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหิน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคล่ือน
การดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและ
ดําเนินการสร้างจิตสํานึกแก่พนักงานส่วนตําบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมี
กระบวนการดําเนินการที่สําคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2565 ดังน้ี 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตําบล และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจําเดือนการ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ 

   2.5.3 การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม               
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ดําเนินการตามแนวข้อ 
2.4 ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 

(ลงช่ือ)  
    (นางสาวคัคนานต์  สมนึก) 

                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
................................................................................................................................................................... 
                                                                        (ลงช่ือ).................... ................................... 
                                     (นายดํารงศักด์ิ   มุขขันธ์)         
                                                   หัวหน้าสํานักปลัด 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
.............................................................................................................................................................................. 
       (ลงช่ือ)............................................................ 
                                          (นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
.............................................................................................................................................................................. 
        (ลงช่ือ)........................... .................................... 
                     (นางประดับ  สมนึก) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
 

 
 
 
 



 
 

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
ตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานาํ 
 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ               
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็น เจตจํานง ของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนชองรัฐบาล การนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้              
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด จึงได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้น 
โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการ สร้างความเช้าใจในการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการ
ดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
         องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
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การประเมินความเส่ียงการทุจรติ 
 

1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้               
ดังน้ันการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายใน               
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี การนําเคร่ืองมือ ประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก เกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ งานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. การบรหิารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง(ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ
กํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of Sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่ม ออกประกาศใช้เมื่อปี 
1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการท่ี 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการท่ี 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องคป์ระกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการท่ี 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
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องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  

หลักการท่ี 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องคป์ระกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอ้มูลภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้ หลักการท่ี 
15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องคป์ระกอบที่ 5 กิจกรรมการกาํกบัตดิตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลาและเหมาะสม ทั้งน้ี

องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลกัการจะต้อง Present & Function  
(มีอยู่จริงและนําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุมภายในม ี
ประสิทธิผล  
 
4. องคป์ระกอบทีท่าํใหเ้กดิการทจุรติ  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทจุรติ  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหิน จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้ 
1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเป็นของการเฝ้า
ระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหิน ทีม่ีประสิทธิภาพ  

1. การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
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ชื่อกระบวนงาน/งาน   “โครงการเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายทางบา้นนายศักดิส์ทิธิ์  ชราศรี -  
นายสมชาย  บญุเชญิ บ้านอีปาด  หมู่ที่  1” 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบคุวามเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ ประเภทความเส่ียงการทุจรติ 

Know Factor 
(เคยเกดิขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกดิขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มกีารลด ปริมาณ
งาน เพ่ือประหยัด งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรือม ีการตรวจรับงานไม่เป็นไป
ตาม รูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
2.การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังน้ี  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม :     ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่มีอํานาจควบคุมข้าม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม ่รู้จัก ไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจสอบการดําเนินงาน 

 ✓   

 
3. เมทรกิสร์ะดบัความเสี่ยง  

3.1 ระดบัความจําเปน็ของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสู่งมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  
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ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลทีต่อ้งเฝา้ระวัง 2 มิต ิ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ ระดบัความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1 

ระดบัความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จําเปน็ x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์
ในระหว่างการ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

 
2 

 
2 

 
6 

 
3.1 ระดบัความจําเปน็ของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลกั 
MUST 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

3  

 
3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
 

1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

x   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจา่ยเพ่ิม  
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางคร้ังยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเขา้ใจ  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสีย่ง  
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจรติ 
คณุภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัต่ํา 

ค่าความเสี่ยง 
ระดบัปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดบัสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

พอใช้ ✓   

 
5. แผนบรหิารความเส่ียง  

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์
ความ เสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้รับ
จ้าง มีการลดปริมาณ
งาน เพ่ือประหยัด
งบประมาณใน การ
ก่อสร้าง หรือมีการ
ตรวจรับงานไม่เป็นไป
ตามรูปแบบรายการ 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการ
ความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector 
Transparency Initiative : CoST) 
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค 
ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม 
ประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ 
ดําเนินงาน พร้อมท้ังให้ภาคประชาชน
เข้า ร่วมตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการได้ ตลอดเวลา 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 


