
 
 
 

 

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
งานบริหารงานทั่วไป   สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 



 
คำนำ 

 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม  ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุก
ปี  และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด  รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  กำหนดดัชนีที่ 10 การป้องกันการทุจริต  การประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  โดยมีการกำหนดเป็น
มาตรการป้องกันการรับสินบน  มาตรการป้องกันการขัดกันระหน่วงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2565) “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความสี่ยง
จึงได้นำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการ  เพื่อป้องกันความผิดพลาด  ความ
เสียหาย  และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้กับภารกิจขององค์กรในอนาคต  และช่วยเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจะไม่มีการทุจริต   หรือในกรณีที่พบกการทุจริต
ที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น ๆ หรือหากเกิดความเสียหายขั้น ก็จะเป็นความ
เสียหายน้อยกว่าองค์องค์กรที่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันไว้ล่วงหน้า  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ   ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  การ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการ
ระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยนำผลที่ได้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ตามกรอบการประเมินความทุจริต  3  ด้าน  คือ  ความเสี่ยงการทุจริต
ที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ   รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 

1. ความเป็นมา 
  1.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง  มั่นคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  โดย
ภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขั้น  มีขีดสมรรรถนะสูง  ยึด
หลักธรรมภิบาล   ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสำฤทธิ์และผลประดยชน์ส่วนร่วม  มีความทันสมัยและ
พร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  สงเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  เครือข่ายต่าง ๆ 
ชุมชนและประชาชน  สอดส่อง  เฝ้าระวังให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตาม
ความเหมาะสม  พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
ในสังคม  การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ   มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า  สามารถบูรณาการการทำงานงานร่วมกับภาคส่วนอื ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างจิตสำนึก  
ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

  1.2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and clean 
Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล  โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูง
กว่าร้อยละ 50  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม  ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ  มีจิตสำนึกสาธารณะ  สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกเน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันให้มี
ความเข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อลดโอกาสการทุจริต  เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ  และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 

  1.3. ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐกำหนดมาตรการหรือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอล 

  1.4. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการดำเนินงาน  เช่นการวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่าง ๆ  
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  1.5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  ดังนี้ 
   ข้อที่ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
   ข้อที่ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  ความ
โปร่งใส และการทุจริต ที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต  นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จ ะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครฐั  

  1.6 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) 
ได้วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้าน
การป้องปรามโดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
   ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
   ด้านที ่ 2 ประเมินความเสี ่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที ่
   ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

   ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาตินำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  โดยคณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และถือเป็นนโยบายในเรื่องของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ซึ่งเป็นวาระของชาติและจังหวัดเชียงราย  ในการที่จะกำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น  เพื่อค้นหาประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งงาม  และวางมาตรการป้องกันในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้นในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2.1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้   ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้  การนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การดำเนินการขององค์กรจะ
ไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์การอ่ืน  
หรือหากเกิดความเสียหายขั้นก็เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้   เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช้เพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  
ระบบ  หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุ จริต  ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดความเสี่ยงมีความแตกต่างจาการตรวจสอบภายในอย่างไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre – Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post – Decision  

2.2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013  (Committee of Sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ออกประกาศใช้เมือปี 1992  โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง  คือ ครั้งแรกเมือปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำงานรายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Pubic Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็น
แนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็น
แนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrates Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มการสอดส่งในภาพรวมของการกำกับ
ดูแลกิจการ  ดังนั้นการควบคุมภายในจึงถือว่า  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
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   สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลัก  ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
    หลักการที่ 1  องค์กรยึดหลักความชื่อตรงและจริยธรรม 
    หลักการที่ 2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
    หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจสั่งการชัดเจน 
    หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
    หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
   องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    หลักการที่ 6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
    หลักการที่ 7  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
    หลักการที่ 8  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

หลักการที ่ 9 ระบุและประเมินความเปลี ่ยนแปลงที ่จะกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

   องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
    หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
    หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
   องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
    หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร  ให้การควบคุมภายใน
ดำเนินต่อไปได ้

หลักการที่ 15 ระบบและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

   องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
    หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที ่ 17 ประเมินและสื ่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภาย
ทันเวลาและเหมาะสม 

  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่องค์องค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติ) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ 

  สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 
หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
  - Corrective  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด  สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 

- Detective  เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจสอบพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก  ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร 
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  - Preventive  ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้
ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าให้การทุจริต
เข้ามาได้อีก 
  - Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย  ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงมีมาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor) 

2.3. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต  ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(the Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 

 
2.4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ 
  5.1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  2.3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
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2.5 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนการที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
  1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณอนุมัติ อนุญาต 
  2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน / งาน 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know Factor Unknown 
Factor 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ✓ 

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายไม่เพียงพอ  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

 ✓ 

3 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด     องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เน ื ่องจากระเบียบ  กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องในการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง 
ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำให้เกดิความ
ผิดพลาดได้ 

 ✓ 
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Know Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่เกิดซ้ำ หรือมีประวัติ 
Unknow Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ความเหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว     :        ความเสี่ยงระดับต่ำ 

สถานะสีเหลือง   :        ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ  ควบคุมได้ 

สถานะสีส้ม       :         ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ 

สถานะสีส้ม       :         ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่
สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ✓   

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายไม่เพียงพอ  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

 ✓   
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด     องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เน ื ่องจากระเบียบ  กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องในการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง 
ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ 

 ✓   

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix) 

  ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก  ที่เป็นสีส้ม  และสีแดง  จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า      
1 – 3  โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

  3.1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือค่าอยู่ระดับ 3 หรือ 2 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น 
ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่า SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  ค่าของ SHOULD คือค่า
อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
   เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
   ระดับ 3  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
   ระดับ 2 หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริต
ที่ไม่สูงมาก 
   ระพับ 1 หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

  3.2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - ก ิจกรรมหรือข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานนั ้นเก ี ่ยวข้องกับผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล  พันธมิตร  ภาคีเครือข่าย  ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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   เกณฑ์การพิจารณระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
   ระดับ 3  หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ / ผู้มีส่วนได้เสีย / หน่วยงานกำกับ
ดูแลในระดับรุนแรง 
   ระดับ 2  หมายถึง  มีผลกระทบต่อใช้บริการ / ผู้ส่วนได้เสีย / หน่วยงานกำกับดูแล
ในระดับไม่รุนแรง 
   ระดับ 1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน / การเรียนรู้ / องค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
  

3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ  

 
3 2 1 

ค่าความ
เสี่ยงรวม
จำนวน  

X 
รุนแรง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส
ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสงัคมย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2 3 6 

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

2 3 6 

3. การจัดซื ้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด     
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เนื่องจากระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำให้
เกิดความผิดพลาดได้ 

2 3 6 
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ตารางท่ี 3.1  ระดบัความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2  

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายไม่เพียงพอ  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

2  

3. การจัดซื ้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เน ื ่องจากระเบียบ  กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องในการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง 
ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำให้เกดิความ
ผิดพลาดได้ 

3  

 

ตารางท่ี 3.2. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกบัดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 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  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment) 

  ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น 3 ระดับ 
  ดี : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน  :   จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี  4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเน ียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมย่าง
ไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบ ียบ ข ้อกฎหมายไม ่ เพ ียงพอ  เช ่น  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยการใช ้รถยนต์ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เนื่องจากระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำ
ให้เกิดความผิดพลาดได้ 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

  เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ที่อยู่
ในช่อค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง  เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ระดับความรุนแรง 

ตารางท่ี  5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
   ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเน ียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมย่าง
ไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
รับกการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ  ข้อกฎหมายเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์กร  โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อ
จัดจ้าง / มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ / มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
5. หากพบว่ามีการกระทำความผิด องค์กรจะต้อง
ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

2. การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบ ียบ ข ้อกฎหมายไม ่ เพ ียงพอ  เช ่น  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยการใช ้รถยนต์ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

1. สร้างความเข้าให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคมุ กำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
4. องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ
เร่ืองผลประโยชน์สว่นตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. จัดทำมาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพนิิจ / มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
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ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เนื่องจากระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำ
ให้เกิดความผิดพลาดได้ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า
รับการอบรมเพื่อเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เร่ืองการ
จัดซื ้อจัดจ้าง  และระเบียบ  ข้อกฎหมายอื ่น ๆ ที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
3. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง / มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ / มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิด องค์กรปจะต้อง
ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 สี  ได้แก่ 
  ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
  ✓ สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีที ่อยู ่ในข่ายความเสี ่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม
มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความ
รุนแรง  3 

✓ สถานะสีแดง  : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง ➢ 3 

ตารางท่ี  6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1. 1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมบุคลากรที ่มีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับกการอบรมเพื่อให้
เข้าใจระเบียบ  ข้อกฎหมายเรื ่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรในองค์กร  โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุ
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงภายกองและงาน ทำให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี ่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมย่างไรก็ตาม
อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั ้งผู ้ให้และผู ้รับ
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

✓   
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ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1. 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง / มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน / มาตรการ
ป ้องก ันการร ับส ินบน / มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5. หากพบว่ามีการกระทำความผิด 
องค ์กรจะต ้องดำเน ินการทางว ินัย 
ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

 ✓   

2. 1. สร้างความเข้าให้พนักงานในองค์กร 
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสิรมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคมุ กำกับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
4. องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดแยกแยะเร่ืองผลประโยชน์
ส่วนตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน / มาตรการตรวจสอบการใช้
ด ุลพ ิน ิจ  /  มาตรการจ ัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

การใช ้ยนต์ส ่วนกลางของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ  เช่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบ
พัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม  การ
กำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

✓   

3. 1. ส่งเสริมบุคลากรที ่มีหน้าที ่ในการ
จัดซื ้อจ ัดจ ้าง เข ้าร ับการอบรมเพื่อ
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื ่องการ
จ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้าง   และระเบ ียบ  ข้อ
กฎหมายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอยู ่เสมอ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม 
และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
 

การจ ั ดซ ื ้ อ จ ั ดจ ้ า งอาหารกลางว ั นของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งงาม 
- เนื่องจากระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
จ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้าง ค ่อนข ้างมาก  และม ีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  
จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

✓   
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ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

3. 3. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง / มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน / มาตรการ
ป ้องก ันการร ับส ินบน / มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิด 
องค์กรปจะต้องดำเนินการทางวนิัย 
ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

  นำผลจาการทะเบียนเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 
สถานะ โดยสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติม โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น  ดังนี้ 
  7.1. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานสีเหลือง Yellow) 
  7.3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางท่ี  7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 7.1. (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิม่เติม 
   

 7.2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิม่เติม 
   

สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 

สีเหลือง เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ 

สีเหลือง ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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 7.2. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิม่เติม 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงภายกองและงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเน ียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมย่าง
ไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาส และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุก
คร้ัง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างถึง
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2 การใช้ยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบ ียบ ข ้อกฎหมายไม ่ เพ ียงพอ  เช ่น  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยการใช ้รถยนต์ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบพัสดุฯ      เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม  การกำกับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบ
ประจำรถยนต์ส ่วนกลาง ได้ปฏิบ ัต ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ ฯ เป็นต้น 
2. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ทรัพย์สิน
ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
- เนื่องจากระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง ค่อนข้างมาก  และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน  จึงอาจทำ
ให้เกิดความผิดพลาดได้ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวก ับการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบทุกคร้ัง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย กับผู้จงใจทุจริต 

 
ขั้นตอนที่  8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต  ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง
ความเสี่ยงระดับต่ำ  สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล   
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ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
สีเขียว เหลือง แดง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

- - 

2 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

- - 

3 การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งงาม 

- - 

 
ขั้นตอนที่  9  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  จะดำเนินการรายงานปีละ 1 ครั้ง   

ตารางท่ี  9  แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ........................................................................  
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................ ............................................................................ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส / ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

ผลการดำเนินการ ................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
หน่วยงานที่ประเมิน ......................................................................... ............................................................... 
วันที่เสนอขอ ................................................................................................................ ................................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. .......................................................................................... 

2. ..........................................................................................  
3. .................................................................... ...................... 
4. ..........................................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดำเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัด ุ 2 3 6 1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
รับกการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ  ข้อกฎหมายเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์กร  โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อ
จัดจ้าง / มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ / มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
5. หากพบว่ามีการกระทำความผิด องค์กรจะต้อง
ดำเนินการทางวนิัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
(ม.ค. 2565 - ก.ย. 
2565) 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 
- หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 



แผนการดำเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์สว่นตัว 

2 3 6 1. สร้างความเข้าให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคมุ กำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
4. องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ
เร่ืองผลประโยชน์สว่นตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. จัดทำมาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพนิิจ / มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
(ม.ค. 2565 - ก.ย. 
2565) 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 
- หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดำเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบล
โป่งงาม 

2 3 6 1. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า
รับการอบรมเพื่อเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ
จัดซื ้อจัดจ้าง  และระเบียบ  ข้อกฎหมายอื ่น ๆ ที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
3. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง / มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / 
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ / มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิด องค์กรปจะต้อง
ดำเนินการทางวนิัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
(ม.ค. 2565 - ก.ย. 
2565) 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 
- หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 


