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ค าน า 
 

ความเสีย่งด้านการทุจรติเกิดขึ้นแล้วจะมผีลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่
คน้หาต้นตอไดย้าก ความเสีย่งจงึจ าเป็นต้องคดิล่วงหน้าเสมอ การป้องกนัการทุจรติ คอื การแก้ไข ปัญหา
ทุจรติที่ยัง่ยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหวัหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ 
ทุจรติทุกรปูแบบ อนัเป็นวาระเร่งด่วนของรฐับาล   

การน าเครื่องมอืประเมนิความเสีย่งมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกนัในระดบัหนึ่งได้ว่า 
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มกีารทุจรติ หรอืในกรณีพบการทุจรติที่ไม่คาดคดิ โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหา น้อยกว่าองค์กรอื่น หรอืหากเกิดความเสยีหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสยีหายที่น้อยกว่า
องคก์รที่ไม่ม ีการน าเครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งการทุจรติมาใช ้เพราะไดม้กีารเตรยีมการป้องกนัการ
ทุจรติล่วงหน้าไว ้โดยใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานประจ า ซึง่ไมใ่ช่เป็นการเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด 

เทศบาลต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขบัเคลื่อนหน่วยงานภาครฐัให้บรหิารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการ
ประเมนิ ความเสีย่งการทุจรติเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการขบัเคลื่อนหลกัธรรมาภบิาล  เพื่อลดปัญหาการทุจรติ
ของรฐั ตาม ค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวนัที่ 18 มถิุนายน 2557  เรื่อง มาตรการ
ป้องกนัการ ทุจรติและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบที่ก าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของ
รฐั โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน  และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพือ่สกดักัน้ไม่ใหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบได้ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมอืงสระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว จงึได้จดัท าการ
ประเมนิความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการ
ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมนิ
ความเสี่ยงการทุจรติ   ปี 2565 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดบั ความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการ
ด าเนินการในการบรหิารจดัการความเสีย่ง   
 
   
 

                                                                                             องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ี
ฆอ้ง  
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การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 2565  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว 

 

1. วตัถปุระสงคก์ารประเมินความเส่ียง  
มาตรการป้องกนัการทุจรติจะสามารถลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทุจรติในองคก์รได ้ดงันัน้ 

การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ การออกแบบและการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุมภายในที ่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจรติให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกนัการทุจรติในองค์กร ทัง้นี้ การ
ด าเนินการขององคก์รจะไม่มกีารทุจรติ หรอืกรณีทีพ่บกบัการทุจรติจะช่วยเป็นหลกัประกนัระดบัหนึ่งว่า การ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจรติ หรอืในกรณีที่พบกับการทุจรติที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับ 
ปัญหาน้อยกว่าองคก์รอื่น หรอืหากเกดิความเสยีหายขึน้ก็จะเป็นความเสยีหายที่น้อยกว่าองค์กรทีไ่ม่มกีาร
น า เครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งมาใช้เพราะได้มกีารเตรยีมการป้องกนัล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการ ปฏบิตังิานประจ า ซึง่ไม่ใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด 

วตัถุประสงคข์องการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัมมีาตรฐาน ระบบ 
หรอืแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กดิการทุจรติ ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกนัการทุจรติเชงิรุกทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป   
2. การบริหารจดัการความเส่ียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   
                การบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นการท างานในลกัษณะทีทุ่กภารกจิของงานตอ้งประเมนิ ความ
เสีย่งก่อนปฏบิตังิานทุกครัง้ และแทรกกจิกรรมการตอบโต้ความเสีย่งไวก้่อนเริม่ปฏบิตังิานหลกัตามภารกจิ
ของงานปกตขิองการเฝ้าระวงัความเสีย่งล่วงหน้าจากทุกภารกจิของงานร่วมกนัโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รบัผดิชอบปกตทิี่มกีารรบัรู้และยอมรบัจากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลกัษณะ pre – decision  ส่วน
การตรวจสอบภายในจะเป็นลกัษณะการก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบความเสีย่ง หลงัจากที่ได้ด าเนินการตาม 
ภารกจิของงานแลว้  เป็นการสอบทาน เป็นลกัษณะ post – decision  
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

  กรอบตามหลกัของ การควบคุมภายในองคก์ร COSO 2013 (Committee of sponsoring  
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัมาตัง้แต่เริ่มออกประกาศใช้
เมื่อ   ปี 1991   ส าหรบัมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ ดงันี้ 

องคป์ระกอบท่ี 1   สภาพแวดล้อมการควบคมุ  (Control Environment)  
หลกัการที ่1 องคก์รยดึหลกัความซื่อตรงและจรยิธรรม      



หลกัการที ่2 คณะกรรมการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการก ากบั ดแูล     
หลกัการที ่3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสัง่การชดัเจน     
หลกัการที ่4 องคก์ร จงูใจ รกัษาไว ้และจงูใจพนกังาน   
หลกัการที ่5 องคก์รผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน   

  
องคป์ระกอบท่ี 2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)    

 หลกัการที ่6 ก าหนดเป้าหมายชดัเจน   
    หลกัการที ่7 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลุม    
   หลกัการที ่8 พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ   
  หลกัการที ่9 ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

หลกัการที ่10 ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  
หลกัการที ่11 พฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการควบคุม 
หลกัการที ่12 ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิตัไิด ้  
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องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication)  

หลกัการที ่13 องคก์รขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ    
          หลกัการที ่14 มกีารสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์รใหก้ารควบคุมภายในสามารถ

ด าเนินการ ต่อไปได ้   
หลกัการที ่15 มกีารสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจจะกระทบต่อการ 

ควบคุมภายใน   
องคป์ระกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากบัติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลกัการที ่16 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน    
หลกัการที ่17 ประเมนิและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลาและ 

เหมาะสม   
    ทัง้นี้ องคป์ระกอบการควบคุมภายในแต่ละองคป์ระกอบจะตอ้งสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั มี
อยู่จรงิ และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้จงึจะท าใหก้ารคุมภายในมปีระสทิธภิาพ   
4. องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต   
   องคป์ระกอบหรอืปัจจยัทีน่ าไปสูก่ารทุจรติ ประกอบดว้ย pressure/Incentive หรอืแรงกดดนัหรอื
แรงจงูใจ Opportunity หรอืโอกาส ซึง่เกดิจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากบัการควบคุมภายใน
มจุีดอ่อน และRationalization หรอื หาเหตุผลสนบัสนุนการกระท าตามทฤษฎสีามเหลีย่มการ ทุจรติ (Fraud 
Triangle)   



 
 Opportunity  

5.ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต   ขอบเขตการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ แบ่งออกเป็น 3  ดา้น 

ดงันี้   
5.1 ความเสีย่งการทุจรติเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ภีารกจิ 
ใหบ้รกิารประชาชนอนุมตั ิหรอือนุญาต ตามพระราชบญัญตักิารอ าานวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)   
5.2 ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่  
5.3 ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากร 

ภาครฐั    
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6. ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต   

  ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ม ี9 ขัน้ตอน ดงันี้   
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7. การวิเคราะห์ความเส่ียงการเตรียมการเพื่อประเมินความเส่ียง  ต้องด าเนินการ ดงัน้ี   

- คดัเลอืกกระบวนการงานของประเภทนัน้ ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิ การทุจรติ 
(มาจาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต ความเสีย่งการทุจรติใน
ความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่และ ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้าย
งบประมาณและการบรหิารจดัการ ทรพัยากรภาครฐั  )  

- เลอืกงานทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ   
- เลอืกกระบวนงาน จากทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ   
- เตรยีมขอ้มลู ขัน้ตอน แนวทาง หรอืเกณฑก์ารปฏบิตังิาน ของกระบวนงานทีจ่ะท าการ ประเมนิ

ความเสีย่งการทุจรติ   
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  7.1   การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

  การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเตรยีมขอ้มลู ในสว่นของรายละเอยีดและขัน้ตอน แนวทางหรอื 
เกณฑก์ารปฏบิตังิานของกระบวนการงานทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติซึ่งในการปฏบิตังิานนัน้ 
อาจประกอบดว้ยกระบวนการย่อย จงึใหร้ะบุความเสีย่งโดยอธบิายรายละเอยีด รูปแบบ พฤตกิารณ์ความ
เสีย่ง ทีเ่สีย่งต่อการทุจรติเท่านัน้ และในการประเมนิตอ้งค านึงถงึความเสีย่งในภาพรวมของการด าเนินงาน
เรื่องทีจ่ะ ท าการประเมนิ เนื่องจากในระบบงานการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนอาจไม่พบความเสีย่ง หรอืความ
เสีย่งต ่า แต่ อาจพบว่ามคีวามเสีย่งในเรื่องนัน้ๆ ในการด าเนินงานทีไ่ม่อยู่ในขัน้ตอนกเ็ป็นได ้ โดยไม่ตอ้ง
ค านึงว่าหน่วยงาน จะมมีาตรการป้องกนัการทุจรติหรอืแกไ้ขความเสีย่งการทุจรติอยู่แลว้น าขอ้มลู
รายละเอยีดดงักล่าวลงใน ประเภทความเสีย่ง  
 



   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณา อนุมตั ิ อนุญาต  
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั    



ช่ือกระบวนงาน การจดัซ้ือจดัจ้าง และการจดัหาพสัดุ 

ช่ือหน่วยงาน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 
ผู้รบัผิดชอบ กองคลงั/กองช่าง  โทรศพัท์  037-550252-3 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง และการจดัหาพสัดุ 

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ๑. เป็นความเสีย่งเนื่องจากเจา้หน้าทีพ่สัดุทีป่ฏบิตัหิน้าที่มใิช่เจา้หน้าที่ที่
มหีน้าทีโ่ดยตรง จงึอาจปฏบิตัหิน้าที่ไม่ครอบคลุมและจดัท าเอกสารการ
จดัซื้อจดัจ้างเกิดความผิดพลาดหรอืบกพร่องในการด าเนินการจดัหา
พสัดุ และไม่เป็นไปตามระเบยีบพสัดุ 
๒. เป็นความเสีย่งใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยการรบัสนิบนและหรอื
ผลประโยชน์ ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาส ที่ เหมาะสม  ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม หรอืให้กนั ตามมารยาทที่ปฏบิตักินั
ในสงัคม อย่างไรกต็าม อาจก่อใหเ้กดิ ความคาดหวงัทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัและ
อาจท าใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใจผดิต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได ้
3 ผู้มอี านาจอนุมตัิหรอืเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรอืเลือกวธิีการ
เจาะจงกบัรา้นทีต่นเองรูจ้กั หรอืพดูคุยไดง้า่ย 

ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

1. กระบวนการจดัหาพสัดุที่ไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและอาจเอื้อประโยชน์
ใหแ้ก่ผูค้า้รายใดรายหน่ึง 

การควบคมุ/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง - ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและ การบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประเมินระดบัความเส่ียง 
 

 ไม่ม ี           
 ต ่า                ปานกลาง        
สงู                  สงูมาก 
 

มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

1. ผูบ้งัคบับญัชามกีารควบคุม และตดิตามการท างานอย่างใกลช้ดิ มกีาร
สอบทานและก าชบัใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติามระเบยีบอย่างเคร่งครดั 
2. ด าเนินการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. ด าเนินการจดัท านโยบายไม่รบัของขวญั 
 

ตวัช้ีวดัผลส าเรจ็ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  
ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ด้าน 

      ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณา อนุมตั ิ อนุญาต  
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั    
ช่ือกระบวนงาน  การพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตใหใ้ชท้รพัยส์นิของราชการ 

ช่ือหน่วยงาน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

ผู้รบัผิดชอบ กองคลงั  โทรศพัท์  037-550252-3 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

วธิกีารและขัน้ตอนการใชท้รพัยส์นิของราชการ 

เหตุการณ์ความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.เจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือ 
ตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 
3. เจา้หน้าทีน่ าทรพัยส์ว่นกลางของทางราชการไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวั 

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิการทุจรติ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบยีบ ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.เจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือ 
ตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 

การควบคุม/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษา รถยนต์ของหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและ การบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ 
3. หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื้อจดัจ้างและ การบรหิาร
พสัดุภาครฐั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวนัที ่๙ เมษายน 
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จดัซื้อน ้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิของ หน่วยงานของรฐั 

ประเมินระดบัความเส่ียง 
 

 ไม่ม ี           
 ต ่า                ปานกลาง        
สงู                  สงูมาก 
 

มาตรการป้องกนัเพือ่ไม่ให้
เกดิการทุจรติ 

1. ผูบ้งัคบับญัชามกีารควบคุม และตดิตามการท างาน และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและก าชับให้
เจา้หน้าทีป่ฏบิตัติามระเบยีบอย่างเคร่งครดั 



2. ด าเนินการจดัท าคู่มือการใช้ทรพัย์สนิของราชการ และคู่มอืการ
ปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการ 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณา อนุมตั ิ อนุญาต  
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั    
ช่ือกระบวนงาน  การใชจ่้ายงบประมาณ 

ช่ือหน่วยงาน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 
ผู้รบัผิดชอบ ส านักปลดั  โทรศพัท์  037-550252-3 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เหตุการณ์ความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.เจา้หน้าทีข่าดความตระหนักในการตรวจสอบอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย
จดัตัง้รองรบัการปฏบิตังิาน 

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิการทุจรติ 

1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  
2.หน่วยงานอื่นมกีารสัง่การให้ปฏบิตัินอกเหนือจากกฎหมายก าหนดและ
อาจเอือ้ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕61 
2. พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขถงึปัจจุบนั 
3. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ 
 

ประเมินระดบัความเส่ียง 
 

 ไม่ม ี            
   ต ่า                  ปานกลาง        
  สงู                   สงูมาก 
 

มาตรการป้องกนัเพือ่ไม่ให้
เกดิการทุจรติ 

 ให้มีการสอบทานกนัระหว่างส่วนราชการเพื่อให้มีการติดตามการ
ท างาน ตรวจสอบการการใช้งบประมาณ และก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏบิตัติามระเบยีบอย่างเคร่งครดั 



 
ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใชจ่้ายงบประมาณและการใชอ้ านาจ

หน้าที ่
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณา อนุมตั ิ อนุญาต  
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
      ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั    
ช่ือกระบวนงาน  การตรวจรบังานจา้งและการตรวจรบัพสัดุ 
ช่ือหน่วยงาน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

ผู้รบัผิดชอบ กองคลงั กองช่าง โทรศพัท์  037-550252-3 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การตรวจรบังานจา้งและการตรวจรบัพสัดุ 

เหตุการณ์ความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.เจา้หน้าทีข่าดองคค์วามรูใ้นการตรวจรบัพสัดุและตรวจรบังานจา้ง 

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิการทุจรติ 

1. เจา้หน้าที่ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการขาดความรูก้ารตรวจรบั
งานจา้ง 
2.เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ควบคุมงาน ไม่เป็นให้เป็นไปตามแบบ
หรอืมไิด้ก าหนดรูปแบบรายการและอาศยัช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์
แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง - ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและ การบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ประเมินระดบัความเส่ียง 
 

 ไม่ม ี           
 ต ่า                ปานกลาง        
สงู                  สงูมาก 
 



มาตรการป้องกนัเพือ่ไม่ให้
เกดิการทุจรติ 

1.สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีไ่ดร้บัการอบรมเกี่ยวกบักระบวนการจดัหาพสัดุ
และการตรวจรบังานจา้ง 
2. ด าเนินการจดัท าคู่มอืการจดัซื้อจดัจ้างตามระเบียบพสัดุและการ
ตรวจรบังานจา้ง 
3. จดัท าคู่มอืส่งเสรมิให้ผู้บรหิารและพนักงานมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตรวจรบังานจา้ง 
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    7.2  การวิเคราะหส์ถานะความเส่ียง 
  การน าขอ้มลู จากขอ้ 7.1 มาวเิคราะหเ์พือ่แสดงสถานะความเสีย่งของการทุจรติ ของแต่ละโอกาส/
ความเสีย่งทุจรติ  
  สถานะสขีาว   คอื ไม่มคีวามเสีย่งดา้นทุจรติ 
  สถานะสเีขยีว คอื ความเสีย่งดา้นทุจรติต ่า 
  สถานะสเีหลอืง คอื ความเสีย่งระดบัปานกลางและสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัในระหว่าง
ปฏบิตังิาน ตามปกตคิวบคุมดแูลได้ 
  สถานะสสีม้ คอื ความเสีย่งระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ผีูเ้กีย่วขอ้งหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองคก์ร มหีลายขัน้ตอน จนยากต่อการควบคุมหรอืไม่มอี านาจควบคุมขา้มหน่วยงานตามหน้าทีป่กต ิ
  สถานะสแีดง  คอื ความเสีย่งระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก คนทีไ่ม่
รูจ้กัไม่สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถก ากบัตดิตามไดอ้ย่างใกลช้ดิ หรอือย่างสม ่าเสมอ 
  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง  

ที ่ โอกาส /ความเสีย่งการทุจรติ ขาว   เขยีว เหลอืง สม้ แดง 
1 ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใส

ตามกระบวนการกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจ้าง และการจดัหาพสัด ุซึง่อาจ
เอือ้ประโยชน์ใหก้บับุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

   √  

2 ความเสีย่งในการพจิารณาอนุมตั ิ
อนุญาต เกีย่วกบัวธิกีารและขัน้ตอน
การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

 √    

3 ความเสีย่งในการทุจรติดา้นการใชจ่้าย    √  



งบประมาณ ซึง่เกดิการการสัง่การโดย
ไม่มอี านาจหน้าทีร่องรบั 

4 ความเสีย่งในการทุจรติในการการ
ตรวจรบังานจา้งและการตรวจรบัพสัดุ 
เกดิจากกระบวนการมหีลายขัน้ตอน 
ยากต่อการควบคุม 

      √  
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7.3 การประเมินการควบคมุความเส่ียง 
  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง ตามขอ้ 7.2  มาท าการประเมนิการควบคุมการทุจรติ ว่าทกีาร
ควบคุมการทุจรติระดบัใด เมื่อเทยีบกบัคุณภาพการจดัการ โดยเกณฑค์ุณภาพการจดัการจะแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ดงันี้ 
  ด ี= จดัการไดท้นัที ่ทุกครัง้ทีเ่กดิความเสีย่ง ไม่กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/องคก์รไม่มผีลเสยีทางการเงนิ 
  พอใช ้= จดัการไดโ้ดยสว่นใหญ่ มบีางครัง้ทีจ่ดัการไม่ได ้กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร แต่ยอมรบัได ้มี
ความเขา้ใจ 
  อ่อน = จดัการไม่ได ้หรอืไดเ้พยีงเลก็น้อย การจดัการเพิม่เกดิจากรายจ่าย มผีลกระทบถงึ
ผูใ้ชบ้รกิาร ถงึองคก์ร และยอมรบัไม่ได ้ไม่มคีวามเขา้ใจ 
  ตารางแสดงการประเมนิความเสีย่งการควบคุมความเสีย่ง 
โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ คุณภาพ 

การดการ 
ค่าประเมนิการควบคุมความเสีย่งการทุจรติ 

ค่าความเสีย่ง 
ระดบัต ่า 

ค่าความสีย่ง 
ระดบัปานกลาง 

ค่าความเสีย่ง
ระดบัสงู 

ค่าความสีย่ง 
ระดบัสงูมาก 

ความเสีย่งการทุจรติใน
ความโปร่งใสตาม
กระบวนการกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจ้าง และการ

อ่อน   √  



จดัหาพสัด ุซึง่อาจเอือ้
ประโยชน์ใหก้บับุคคลกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
ความเสีย่งในการพจิารณา
อนุมตั ิอนุญาต เกีย่วกบั
วธิกีารและขัน้ตอนการใช้
ทรพัยส์นิของราชการ 

ด ี √    

ความเสีย่งในการทุจรติดา้น
การใชจ่้ายงบประมาณ ซึง่
เกดิการการสัง่การโดยไม่มี
อ านาจหน้าทีร่องรบั 

อ่อน   √  

ความเสีย่งในการทุจรติใน
การการตรวจรบังานจา้ง
และการตรวจรบัพสัดุ เกดิ
จากกระบวนการมหีลาย
ขัน้ตอน ยากต่อการควบคุม 

อ่อน    √ 
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7.4 แผนบริหารความเส่ียง 

  การน าเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก สงูและปานกลาง มาท าแผนบรหิารความเสีย่ง ตามล าดบั
ความรุนแรง ดงันี้     
  ตารางแผนบริหารความเส่ียง    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ความเสีย่ง กระบวนการ รปูแบบ
พฤตกิารณ์ความ
เสีย่ง 

มาตรการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจรติ 

ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

ความเสีย่งในการ
ทุจรติในการการ

เจา้หน้าทีห่รอื
ผูม้อี านาจสัง่

เจ้าหน้าที่ที่ ได้ร ับ
ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง เ ป็ น

1. จดัสง่จา้หน้าที่
เขา้รบัการอบรม 

ก.พ-ก.ย.
2565 

ทุกกอง 



ตรวจรบังานจา้ง
และการตรวจรบั
พสัดุ เกดิจาก
กระบวนการมี
หลายขัน้ตอน ยาก
ต่อการควบคุม 

การอาจเอือ้
ประโยชน์
ใหก้บัผู้
รบัจา้ง 

คณะกรรมการขาด
ความรู้การตรวจรบั
งานจา้ง 
2.เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ให้
ควบคุมงาน ไม่เป็น
ใหเ้ป็นไปตามแบบ
หรอืมไิดก้ าหนด
รปูแบบรายการและ
อาศยัช่องว่าง
กฎหมายเอือ้
ประโยชน์แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. จดัท าคู่มอืการ
ตรวจรบังานจา้ง 
3.สง่เสรมิคุณธรรม
ใหพ้นักงานและ
ผูบ้รหิารมคุีณธรรม
และความโปร่งใส 

ความเสีย่งการ
ทุจรติในความ
โปร่งใสตาม
กระบวนการ
กระบวนการ
จดัซ้ือจดัจ้าง และ
การจดัหาพสัด ุ
ซึง่อาจเอือ้
ประโยชน์ใหก้บั
บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

เจา้หน้าทีบ่างราย
เอือ้ประโยชน์
ใหก้บัพวกพอ้ง
หรอืบุคคลที่
คุน้เคยหรอืบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

กระบวนการจดัหา
พสัดุทีไ่ม่เป็นไป
ตามขัน้ตอนและ
อาจเอือ้ประโยชน์
ใหแ้ก่ผูค้า้รายใด
รายหนึ่ง 

1.ผูบ้งัคบับญัชามกีาร
ควบคุม และตดิตามการ
ท างานอย่างใกลช้ดิ มกีาร
สอบทานและก าชบัให้
เจา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม
ระเบยีบอย่างเคร่งครดั 
2.ด าเนินการจดัท าคู่มือ
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซอ้น 
3 . ด า เนิ น ก ารจัด ท า
นโยบายไม่รบัของขวญั 

ก.พ-ก.ย.
2565 

กองช่าง/กอง
คลงั 

ความเสีย่งในการ
ทุจรติดา้นการใช้
จ่ายงบประมาณ ซึง่
เกดิการสัง่การโดย
ไม่มอี านาจหน้าที่
รองรบั 
 
 

มกีารใชอ้ านาจ
จากหน่วยงานอื่น
สัง่การใหท้อ้งถิน่
ถอืปฏบิตัโิดยไม่มี
ระเบยีบกฎหมาย
รองรบั 

1 . เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องขาดความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.หน่วยงานที่
เหนือกว่าสัง่การให้
ปฏบิตัิ
นอกเหนือจาก
กฎหมายก าหนด 

ใหม้กีารสอบทานกนั
ระหว่างสว่นราชการ
เพือ่ใหม้กีารตดิตามการ
ท างาน ตรวจสอบการ
การใชง้บประมาณ และ
ก าชบัใหเ้จา้หน้าที่
ปฏบิตัติามระเบยีบ
อย่างเคร่งครดั 

ก.พ-ก.ย.
2565  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

          
ภาคผนวก 


