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     คำนำ 
การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำ ทุกปี 

และ รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้ง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดดัชนีตัวชี ้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง จึงได้
นำแนวคิดการบริหารความเสี ่ยงมาเป็นเคร ื ่องมือดำเน ินการ เพ ื ่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย 
และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะไม่มีการทุจริต โดยมีการนำเครื ่องมือ ประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าได้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ การจัดทำ
แผนบริหารความเส ี ่ยงการท ุจร ิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นการระดมความคิดเห็นร ่วมกัน 
ระหว่างผู ้บร ิหารและหัวหน้าส่วนราชการ  ในองค์การบร ิหารส่วนตำบลสันกลางโดยนำผลที ่ได ้มาจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามกรอบ การประเมินการทุจริต 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง 
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี ่ยงการทุจริต  ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
และความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
รวมทั้งกำหนด มาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ในองค์การ บริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อให ้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเกิดความโปร่งใส 
เพื่อประโยชน์ ต่อประชาชนสูงสุดต่อไป 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
กุมภาพันธ์  2566 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 – 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทย มีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดย ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี สำคัญเพื่อปรับเปล่ียน
ภาครัฐที่หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานภาครัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือ ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลารวมทั้งให้ภาครัฐมี
ความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้
เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนต่ืนตัวและละอายต่อ การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต ได้ก ำหนด ว ิส ัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจริต (Zero T0lerance and clean Thailand” มีพันธกิจหลัก 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป  
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดย เป้าประสงค์ของ 
ยุทธศาสตร์ ระยะที ่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื ่อให้เป็น 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ มีจิตสำนึก 
สาธารณะสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ ยุทธศาสตร์ที ่  4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการ ทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้มีธรรมาภิบาล 

1.3 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน ภาครัฐ 
กำหนดมาตรการหร ือแนวทางป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหาการทุจร ิตประพฤติม ิชอบในส่วนราชการและ 
หน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น  
ปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินงาน เช่น การวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่าง ๆ 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริตการประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

 
 
 



           หน้า 2 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา

ครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรง และ 
การทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขลดโอกาส 
หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

1.6 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
ได้วางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ประเด็นปฏิรูปท่ีด้านการป้องกันและปราบปราม 
โดยมีการประเมินความเส่ียงการทุจริตในด้าน 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ 
หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  การอำนวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

ด้านท่ี 2 ประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ 

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตระหนักถึงความสำคัญ 
และถือเป็นนโยบายในเร ื ่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต ซ ึ ่งเป็น วาระของชาติ ในการท่ี  
จะกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป ้องกันและแก้ไขป ัญหาการทุจร ิตและประพฤติม ิ ชอบในองค ์กร 
จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการบริหารความเส่ียงการทุจริตขึ้น เพื่อค้นหาประเมินความเส่ียงท่ี อาจเกิดขึ้นในองค์กร 
และจัดวางมาตรการป้องกันในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดความเส่ียงขึ้นใน องค์กรได้ 



                 หน้า 3 

ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2.1 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรฐานป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการ ควบคุมภายใน ที่เหมาะสม 
จะช่วยลดความเสี ่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยม ในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่ 
บุคลากรในองค์กร และถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั ้งนี ้ การน ำเครื ่องมือ ประเมินความ 
เสี ่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการ ขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือ 
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะพบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื ่น หรือหากเกิดความเสียหาย 
ขึ ้นก็จะเป็นความเสียหายที ่น ้อยกว่าองค์กรที ่ไม่มีการนำเครื ่องมือประเมิน ความเสี ่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ 
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที ่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ ่มปฏิบัติงานตามภาระงานปกติของการ 
เฝ้าระวังความเสี ่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ ่งของความรับผิดชอบปกติที ่ม ีการรับรู้ 
และยอมรับจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง (ผู ้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Per-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาง เป็นลักษณะ Post-Decision 

 
2.2 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน/ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม 
ภายในขององค์กรมีจ ุดอ ่อน และ Rationalization หร ือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

 
 

 
 

2.3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี ่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี 
ภารกิจให้บริหารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณและการบรหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
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2.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ขั้นตอนที่ 
1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
    1. ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
    2. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
    3. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
            และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน/ความเสี่ยง 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง(Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย 
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับ 
ในโอกาสที ่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความหวังทั้งผู ้ให้และผู้รับ 
และอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการได้ 

 √ 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบ ียบ ข ้อกฎหมายไม ่ เพ ียงพอ เช ่น ระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าท่ี 
ตรวจสอบ 

 √ 

3 
 

การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง   
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเส่ียงตามระดับสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง  : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีเกี่ยวข้องหลายคน 

หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน 
จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี  
อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

สถานะสีแดง      : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ 
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม ่ำเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามระดับสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยง 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสท่ี 
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ก็อาจ 
ก่อให้เกิดความหวังท้ังผู้ให้ และ ผู้รับ และอาจทำให ้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 

 √   

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 

 √   
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix) 

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับ  
สูงมาก ท่ีเป็นสีส้มและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม ซ่ึงได้จากระดับความจำเป็นของการ 
เฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่น ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์ให้ค่า 
ดังนี้ 

1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 

ขั้นตอนเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ 
ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง 
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่า SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 
เท่านั้น 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมคีวามเส่ียงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมคีวามเส่ียงในการทุจริตไม่ 

สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

หมายถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
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เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแลในระดับรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแลระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/้องค์ความรู้ 

 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 

จำเป็นของ 
การเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความ 
เสี่ยงรวม 
จำนวน X 
รุนแรง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย 
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับ 
ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความหวังท้ังผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการได้ 

   

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าท่ี 
ตรวจสอบ 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความหวังท้ังผู้ให้ 
และผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการได้ 

1  

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ 
กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ 
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 

2  

 
 

ตารางที่ 3.2 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders รวมถึง หน่วยงานท่ีดูแล พันธมิตร ภาคี 
เครือข่าย 

X X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Assessment) 

ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที ่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู ้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู ้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ 
การ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ 

เส่ียงระดับ 
ต่ำ 

ค่าความเส่ียง 
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความ 
เส่ียงระดับ 

สูง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย 
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับ 
ในโอกาสที ่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการได้ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพ ียงพอ เช่น ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าท่ี 
ตรวจสอบ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่อง 
ค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามระดับ 
ความรุนแรง 

 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ท่ี รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  
แม้จะเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
ก็อาจก่อให้เกิดความหวังท้ังผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 

1. จัดทำเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ประจำปี 2566 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยงาน 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
3. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิด องค์กรจะต้อง 
ดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี ่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยการใช้ 
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบ 
พัสดุ เป็นต้น 
- เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับผิดชอบขาดการควบคุมและ      
ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจาก 
ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 

1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ 
ระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
4. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ 
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. จ ัดทำมาตรการป ้องก ันผลประโยชน ์ท ับซ ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ 
√ สถานะสีเขียว  : ไม่เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
√ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ 

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความ รุนแรง <3 
√ สถานะสีแดง : เกิด ในกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >3 
 

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 1. จัดทำการแพร่แผนปฏิบัติการ 

จัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2565 ผ่าน 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ 
บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
3. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/มาตรการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต 
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิด 
องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย 
ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
จัดหาพัสดุ 
- เป็นความเส่ียงในการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้ 
จะเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสม 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิด 
ความหวังท้ังผู้ให้และผู้รับและอาจ  
ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ) 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
2  1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน  

องค์กร เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายท่ี 
เกี่ยวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม 
และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม   
กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป 
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
4. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี 
ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับระเบียบ ข้อ 
กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ 
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการ 
ควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินของทางราชการจาก 
ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 

   

ยงัไมเ่กดิ เฝ้าระวงัตอ่เนือ่ง สเีขยีว 

เกดิขึน้แลว้ แตย่อมรบัได ้สเีหลอืง 

สแีดง เกนิกวา่ยอมรบั 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู ่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยก 
สถานะเพื่อทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 

7.1 เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีแดง) 
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง) 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 (สถานะสี่แดง) เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

   
 

7.2 (สถานะสีเหลอืง) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

   
 

7.3 (สถานะสีเขียว) ยงัไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย 
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการ 
รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความหวังท้ังผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการได้ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง รายไตรมาส และเสนอให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ 
เสนองานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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7.3 (สถานะสีเขียว) ยงัไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (ต่อ) 

ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 
2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ  
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มี 
การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มี 
หน้าท่ีตรวจสอบ 

1. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ 
ประจำรถยนต์ส่วนกลางได้ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ 
เป็นต้น 
2. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ
ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตาม 
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง 
ระดับต ่ำสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นการ 
กำกับติดตามประเมินผล 

 
ตารางที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 

- - 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ 
สถานะแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ 
รายงานผลขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะดำเนินการรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต      

วันท่ี.............................................................................. 
หน่วยงานท่ีประเมิน........................................................................................................... ................................... 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  
โอกาส/ความเส่ียง  
สถานะของการดำเนินการจัดการความเส่ียง ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง       
เริ่มดำเนินการไปบ้าง 
แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้ 
เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

........................................................................................ 
…………………………...........………………………………………... 
………………………….....……………………………………………… 
…………………………………………..………………………………… 
…………………………………………………….....…………………… 
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ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานท่ีเสนอขอ............................................................................................................ .................................. 
วันท่ีเสนอขอ........................................................................................................................................................... 
ช่ือแผนงานบริหารความเส่ียงเดิม  
ช่ือแผนงานบริหารความเส่ียงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1.    ........................................................................................................... 

2.    ........................................................................................................... 
3.    ........................................................................................................... 

ประเด็นความเส่ียง เดิม ใหม่ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   

      กองคลัง 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูงสุด 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
จัดหาพัสดุ 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ 

การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยการรับ
ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
แม้จะเป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม
หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมและอาจทำ
ให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
ไว้วางใจ 
2. เจ้าหน้าท่ีมี
ปัญหาทาง
การเงิน 

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

       1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าท่ีในการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือให้
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย เรื่อง การ
จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสำนึก 
4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน/มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 

จำนวนเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ 
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      สำนักปลัด 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูงสุด 

2. การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการเพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

- ผู้รับผิดชอบในงาน
ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การใช้รถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ระเบียบพัสดุ 

- เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบขาดการ
ควบคุม และไม่มี
การตรวจสอบ
ทรัพย์สินของอบต. 

 
 
 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
ไว้วางใจ 
2. เจ้าหน้าท่ีมี
ปัญหาทาง
การเงิน 

ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

       1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน
องค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสำนึก 
3. องค์กรควรสง่เสริมให้พนักงานมี
ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับ
สินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

จำนวนเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของ
พนักงาน 

 
 

 

 

 

 

 



                         หน้า 20 
      กองช่าง 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูงสุด 

3. การประมาณ
การก่อสร้างและ
การกำหนด
ราคากลาง 

ข้ันตอนการประมาณ
การก่อสร้างและการ
กำหนดราคากลาง 

1. ราคาวัสดุบาง
รายการไม่มีในพาณิชย์
จังหวัด 
2. การกำหนดราคา
กลางอาจเป็นราคาท่ี
สูงกว่าท้องตลาด 

ราคาวัสดุที่จาก
การสืบราคาจาก
ท้องตลาดมีราคา
แตกต่างกันกับ
ราคาพาณิชย์
จังหวัด 

ประกาศ
คณะกรรมการ
ราคากลางและ
ข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการ
กำหนดราคา
กลางงาน
ก่อสร้าง 

       1. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ
ก่อสร้างรายการน้ันมีสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ราคาไว้มากกว่าหน่ึงจังหวัดให้ใช้
ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง
มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากที่ต้ัง
ของศาลากลางจงัหวัดถึงสถานที่
ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
2. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่
ก่อสร้างต้ังอยู่ และสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี
ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าท่ี
คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างรายการน้ันในท้องที่
ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ 
หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่
มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง
มากท่ีสุดออกไปตามลำดับ โดยใช้
ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  
 

1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วง 
จากหน่วยงานที่
เข้าตรวจสอบ 

            

 



                         หน้า 21 
      สำนักปลัด 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูงสุด 

4. การเสนอ
โครงการเพ่ือ
ขอรับเงิน
อุดหหนุน 

การเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

การเสนอโครงการ
ซ้ำซ้อน กรณีที่ย่ืน
ขอรับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่นหลายที่
พร้อมกัน 

การเสนอ
โครงการเดียวกัน
ในการขอเงิน
อุดหนุนจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องมากกว่า
หน่ึงหน่วยงาน 

พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี  
พ.ศ. 2539 

       1. การระบุเจ้าของเงินงบประมาณ
ให้ชัดเจนก่อนบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือลดการเสนอซ้ำซ้อน 
2. การติดต่อประสานงานในส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยืนยันข้อมูล
ก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงิน
อุดหนุน 
 

1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วง 
จากหน่วยงานที่
เข้าตรวจสอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



                         หน้า 22 
      กองการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

 
ประเด็น/ข้ันตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูงสุด 

5. การถือปฏิบัต ิตาม
พระราชบัญญัติการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ
การบร ิ หา รพ ัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
/ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ       
ก า รบร ิ หา รพ ัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
/ แ ล ะ ร ะ เ บ ี ย บ 
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยรายได้และ
การ จ ่ า ย เ ง ิ นของ
สถานศ ึกษาส ังกัด
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  
ของ ศพด. ในสังกัด 

การถือปฏ ิบ ัต ิตาม
พระราชบัญญัติการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ
การบร ิ ห า รพ ัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
/ ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ
การบร ิ ห า รพ ัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
/  แ ล ะ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยรายได้และ
การ จ ่ า ย เ ง ิ นของ
สถานศ ึกษาส ังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
ของ ศพด. ในสังกัด 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ม ี ข ้ อผ ิ ดพล าด ใน
ขั ้นตอนการจ ัดทำ
เอกสารการจ ัดซื้อ
จัดจ้าง  
2 .  ม ี ค วามคลาด
เล ื ่อนในวิธ ีปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข้ อ
กฎหมาย เช ่น การ
ยกเลิกรายการ หรือ
ม ีความเร ่งด ่วนใน
การปฏิบัติงานเป็น
ต้น 
3. เกิดความล่าช้า 
ในการปฏิบัติงาน 
4. ระเบียบ/กฎหมาย 
/ ข ้ อบ ั ง ค ับม ี การ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ งานการเงิน 
และบัญชีการเบิกจ่าย 
งบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรู้ ความชำนาญ 
ไม่ตรงตามตำแหน่งที่
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
/ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
รายได้และจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2562  
ของ ศพด.ในสังกัด 

       1. มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2. มีการควบคุม ติดตาม 
สอบทาน และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และแก้ไขข้อขัดข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีแผนการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
4. มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับและ
บูรณาการการทำงานอย่าง
มีระบบ 
5. การส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบ
การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ
ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคใน
การทำงานที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี 

1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วง 
จากหน่วยงานที่
เข้าตรวจสอบ 



 


