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                                                    ค าน า 
                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
พนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาลการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่
คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การ
เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ 
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
                              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์ 
                                               ------------------------------------------- 
 

              ที่มาและความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 

        งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การราย 
        งานและการตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
        และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
        กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของ 
        รัฐ  พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 
        คร้ังและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย   
                   ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ 
        ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง 
        สม่ าเสมอเสนอให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  การบริหารความ 
        เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย 
        ขององค์กรโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง 
        อาจมีสถานการณ์ท่ีคาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 
        ภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุม 
        ความเสียหายในการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเร่ิมตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และ 
        การก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงาน 
        ขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการท่ี 
        คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองคก์รจะต้องท าความเข้าใจและให้ความส าคัญเพื่อให้เกิดการ 
        พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และ 
        เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                      1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์ร 
                     1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึน้ใน 
        อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ 

                  2. เพื่อก าหนดมาตรการ กจิกรรมในการจดัการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอยา่งต่อเนื่อง 
                  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ 
    ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
                  4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเหน็ความส าคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ง สามารถ    
     บริหารจดัการความเสี่ยงได้อย่างเปน็ระบบในทิศทางเดียวกันการพจิารณาความเสี่ยงการก าหนดประเด็น 
     ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
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1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป2ี564เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

           2. ระบบงานส าคญัที่สนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงาน
ตามภารกิจหลัก 

                     3. ประเดน็ที่มีความเสีย่งเปน็ประเด็นส าคญัที่ต้องด าเนนิการต่อเนือ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2564 
        กรอบการวิเคราะห์ความเสีย่งเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปงีบประมาณ2564 ประกอบด้วยประเด็น
ความเสีย่งปจัจยัเสีย่งผลกระทบแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงระยะเวลาด าเนินการและหน่วยงานที่รับผดิ 
               2. การบริหารจดัการความเสี่ยงมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเสีย่งเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระการท างานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัตงิานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสีย่งไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัตงิานตามหลักภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึง่ของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเปน็ลักษณะก ากับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
               3. กรอบการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานทีไ่ด้รับการยอมรับมาตัง้แต่เร่ิมออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดงันี้ 
                  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ ( control environment)  
                      หลักการที่ 1  องค์กรยึคหลักความซือ่ตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากับดแูล 
                      หลักการที่ 3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว ้และจงูใจพนักงาน 
                      หลักการที่ 5  องค์กรผลักดนัให้ทกุต าแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
                       หลักการที่ 6  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
                       หลักการที่ 7 ระบแุละวิเคราะหค์วามเสี่ยงอย่างคลอบคลมุ 
                       หลักการที่ 8 พจิาณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต 
                       หลักการที่ 9 ระบแุละประเมนิความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอ่การควบคมุภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคมุ (Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
                       หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคมุ 
                        หลักการที่ 12 ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิัติได้ 
                  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (information and communication) 
                       หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ  
                       หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองคก์ร ให้การควบคมุภายในด าเนนิต่อไปได้ 
                       หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนว่ยงานภายนอก ในประเดน็ที่อาจกระทบต่อการควบคมุ 
                                         ภายใน 
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                    องคป์ระกอบที่  5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมนิผล(monitoring Activities) 
                        หลักการที่ 16   ติดตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน 
                        หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในทันเวลาและ  
                    เหมาะสมทั้งนี้องคป์ระกอบการควบคมุภายในแตล่ะองคป์ระกอบและหลักการจะต้อง 
                    present&  Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏบิัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพนัธ์ 
                    กัน จึงจะท าใหก้ารควบคมุภายในมปีระสิทธผิล 
                    4. องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กิดการทุจริต 
                         องค์ประกอบหรือปัจจัยทีน่ าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive  
                    sinvci’dffyo  หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากช่องโหว ่
                    ของระบบต่าง ๆ คณุภาพการควบคมุก ากับควบคมุภายในขององค์กรมจีุดอ่อน และ  
                    Rationalization หรือ การหาเหตผุลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทจุริต  
                    (fraud Triangle) 
                     5. ขอบเขตประเมนิความเสี่ยงการทจุริต 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
                           5.1 ความเสี่ยงการทจุริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนมุัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่ 
                          มีภารกิจใหบ้ริการประชาชนอนมุตัิหรืออนุญาตตามพระราชบัญญตัิการอ านวยความ  
                          สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
                            5.2 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
                            5.3 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
                                  จัดการทรพัยากรภาครฐั 
 
   

   การพิจารณาอนมุัติ   อนญุาต 
 

   การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
 

 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

                       6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
                                 1. การระบคุวามเสี่ยง  
                                  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
                                  3. เมทริกส์ระดบัความเสีย่ง 
                                  4. การประเมนิการควบคมุความเสี่ยง 
                                  5. แผนบรหิารความเสี่ยง 
                                  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
                                  7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
                                  8. การจัดท าการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
                                  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 
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                       การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 
              ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง Risk Identficati 
                    1. ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพจิารณา อนุญาต 
                    2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                    3.ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ          
                       ทรัพยากรภาครฐั 

                 ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 ตารางระบุความเสี่ยง 
              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การท าธุรกิจส่วนตัว 
 เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท า
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การท างานพิเศษ 
 การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล
อย่างเต็มที่แต่เอเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนือ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

 / 
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                         ขัน้ตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
         วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
               สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ า 
              สถานะสีเหลือง :  เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
               สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
              สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับ
มีการิเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

/    

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/    

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

  /  

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   / 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย  / 
 

  

-การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการ
ก าหนด 

 /   

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

/    
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                                ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 
      ตารางระดับความเสี่ยง 
 

          โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต    ระดับ
ความจ าเป็น 
ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

   ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น xรุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย           
ค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

3 3 9 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

3 3 6 

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับ
เงิน  

3 3 6 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ /เลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

3 3 9 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 3 9 

-การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสีย
ประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการก าหนด 

2 2 4 

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

3 2 3 
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                                 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายได้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง)  จากตารางที่ 3 มาท า
การประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
            ผลเสียทางการเงิน 

           ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
                             แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
            ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ  
                            มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
       
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
  คุณภาพ
การ   
    จัดการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามัน
ด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

    
   พอใช้ 

 
/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
    พอใช้ 

 
/ 

  

-เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐมีการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

   พอใช้ /   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ/
เ ลี้ ย ง รั บ รอง  ซึ่ ง จ ะน า ไปสู่ ก า ร เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   พอใช้ /   

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   พอใช้ /   
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                                ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                      กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่  4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
           ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่       รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
                                ขั้นตอนที่ 6   การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

          ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต        สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนงัสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย 

/ 
/ 
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ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

       สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
และค่าที่พัก 

    /   

3 - การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติอนุญาต
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

   /   

 

                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ 
สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
                      สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
                      สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                         : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
                                           กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง 
                                           น้อยลงกว่าระดับ 3  
                     สถานะสีแดง     (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                         : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมข้ึน             
                                           แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  
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                         ขั้นตอนท่ี 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต                 สถานะความเสี่ยง 

   เขียว      เหลือง      แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง 
นอกเหนือจากงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเอง
แต่กลับมีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการน าทรัพย์สินนของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

 /  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

ก ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใหป้ฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย
ตามระเบียบที่ก าหนด 

/   

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็น
ข้าราชการที่ดีท างานที่ไม่ผิด
ระเบียบและมีวินัย 

/   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้ าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามและให้ตระหนักถึงการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

/   

- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล
และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 
 

ควบคุมก ากับดูแลการใช้จ่าย
ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และประพฤติมิชอบของการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

/   
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                         ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
                  ตารางการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

   ที ่  
                       สีเขียว        สีเหลือง           สีแดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติอนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย 
 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- - 

 
                                                   ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
          ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                             หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
 
       โอกาส/ ความเสี่ยง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ  

 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 

สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 

                       ยังไม่ได้ด าเนินการ 

                 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

                 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น 

                 ต้องการปรับปรงุแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

                  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................................................................................. 
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                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                             หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
             ผลการด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า แต่
ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
-มีการเน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือนพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 
 

           แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อสง่เสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 จ านวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้มีผู้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินการ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินจิ 
6. มาตรการการจดัข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม 
8. เจตจ านงสจุริตในการบริหาร 
9. เจตจ านงสจุริตเพื่อพัฒนาใหม้ีคุณธรรมและความโปร่งใส 
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