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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 
ต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงานและ
ผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร ท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ใน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู จะไม่มี
การทุจริตหรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียง
การทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่ง
ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
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หลักการและเหตุผล 

   ส่วนที่ 1  
ความเป็นมา 

ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มอบหมายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบและเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อ
ลดปัญหาการทุจริตและขับเคล่ือนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาลให้ด าเนินการตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง         
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนั้น การประเมินความเส่ียงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ 
ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูและคณะกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (CPI) และเพื่อให้เป็นไปตามส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent : ITA)  
มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของ
ประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลท่ีต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริต การให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่
เจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
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ส่วนที่ 2  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
 
2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ 

2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
2.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง

ต้ังแต่ แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
2.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่า
ท าไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริต 
เข้ามาได้อีก 

2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการ ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าใน เรื่อง
ประเด็นท่ีไม่คุ้นเคยในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor) 
 
3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
3.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

3.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
3.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
4  ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 7 จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ได้ท าการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริต เพื่อ
ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก 
การทุจริต หรือข้อผิดพลาดท้ังในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการท าความเข้าใจกิจกรรมและ 
สภาพแวดล้อมของ ฯ รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเส่ียงในการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

Known Factor ความเส่ียงท่ีเคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ 

ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต : ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริการ 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown  Factor 

1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน    
 การควบคุมการใช้รถราชการท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ 

สามารถน าทรัพย์ สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่ น 
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 

  
 

 มีการเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความ 
เป็นจริง 

 
 

 
 

2 กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะ 
ท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

  
 

 

 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่ง
มีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดอย่างไม่ 
เหมาะสมคือ มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ ให้กับ
ผู้เสนอราคาท่ีเป็นพวกเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 

 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานต้นสังกัด   

 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง   

 มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะท่ีเอื้อให้กับผู้ค้า ราย
ใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 

 
 

 
 

 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก ผู้รับบริการ
ของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใน ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
 
 

 
 

3 การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง 

   

 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝาก ธนาคาร
ในวันนั้น 

  

 เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม  โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนด
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ความหมาย 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบท า ให้
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับและ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงโดย 
พิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก 
เหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน
ส่วนงานโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

การทุจริต (Corruption) หมายถึงการใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ  เพื่อ 
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ 
สินบน ท้ังท่ีเป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง 
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือ
หน้าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจจะท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี 
ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ี มิ
ควรได้โดยชอบส าหรับตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวม จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่าการกระท าเพื่อประโยชน์ของตนเองในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน  

(Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ 

วิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียง เพื่อ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียง โดยก าหนด
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได้  สาเหตุของ   
ความเส่ียง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากท่ีสุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด 
2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย 
3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง 
4 มาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก 
5 มากท่ีสุด ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากท่ีสุด 
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การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน 

  ตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร  

  มีหลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าท่ี  
  ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกีย่วข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่ รู้จักไม่ 
  สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง สม่ าเสมอ 
 

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก ผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความ
เส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

 
ระดับความเส่ียงต่ า 

 
1 – 3 คะแนน 

 
เขียว 

ยอมรับความเส่ียง (มีผลกระทบหน่วยงาน
ภายใน ส านัก/กอง) 

 
ระดับความเส่ียงปานกลาง 

 
4 – 9 คะแนน 

 
เหลือง 

ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการ ควบคุม 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน ส านัก/กอง) 

 
ระดับความเส่ียงสูง 

 
10 – 16 คะแนน 

 
ส้ม 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง ให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ (มีผลกระทบต่อหน่วยงาน
ภายใน ส่วน/กอง ) 

ระดับความเส่ียงสูงมาก ต้อง มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง หรือ
หลีกเล่ียงความเส่ียง โดยการ 
หยุด ยกเลิก เปล่ียนแปลง
กิจกรรม 

 
17 – 25 คะแนน 

 
แดง 

มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือ
หลีกเล่ียงความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปล่ียนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบต่อ
บุคคลภายนอก) 
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ตารางท่ี 4 ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Like hood) 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 

ตารางที ่5 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความ ค่าความเส่ียงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง จ าเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

1 การน ารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 1 2 2 
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 2 3 6 
3 การส่งใช้เงินยืม 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-9- 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ส าหรับการประเมินการควบคุมความเส่ียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เนื่องจากมีการ
ควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี การเงิน พัสดุ ตลอดจน โครงการและกิจกรรม เป็น
ระบบและมีรูปแบบท่ีชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและ
มีการให้ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การ
ตรวจสอบการท าบัญชี การเงิน และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน
การทุจริต ก่อนน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดการทุจริตในฯ เสนอ
ต่อผู้บริหารต่อไป 
 

ตารางท่ี 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

 
 
ท่ี 

 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 
 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียง การทุจริต 

ค่าความเส่ียง 
ระดับต่ า 

ค่าความเส่ียง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค่าความเส่ียง 
ระดับสูง 

1 การน ารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน 

ดี    

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ พอใช้    

3 การส่งใช้เงินยืม ดี    

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต โดย สามารถ

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอนชมพู ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ดังนี้ 
ความเส่ียง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งได้แก่ปัจจัยความเส่ียงในเรื่อง 
1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว โดยการน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน 
- การควบคุมการใช้รถราชการท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถน าทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้

ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 
- มีการเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงเกิด 

จากการท่ีบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา 
ทักษะและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

- พิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการก าหนด

เงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาท่ีเป็นพวกเดียวกัน 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะท่ีเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใน 

ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ 

ปกปิดข้อมูล 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง 

3. การรับคืนเงินยืม 
- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อย 

กว่าท่ีรับไว้จริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น 
- เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงินยืม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการ 
ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

1.การบริหาร 
จัดการองค์กร 
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ 

การใช้ 
ทรัพย์สินของ 
ราชการเพื่อ 
ประโยชน์ 
ธุรกิจส่วนตัว 

- การน ารถราชการมาใช้
ประโยชน์ส่วนตน 
- การควบคุมการใช้รถราชการท่ี
ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถ
น าทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ 
ประโยชน์อื่นนอกเหนอืจาก
ภารกิจ ของทางราชการได้ 
- มีการเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและ 
ท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

1 2 - ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางใน 
การขอใช้รถไปในทิศทาง 
เดียวกัน 
- รักษาผลประโยชน์ส่วน 
ร่วมและก าชับเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กรณีท่ี ต้องการ
เปล่ียนเวลาการน ารถออก
ให้ผู้ใช้รถจัดท าบันทึกขอ
เปล่ียนแปลงเวลา กับผู้ท่ีมี
อ านาจอนุมัติ 
 

- การน ารถราชการออกไปใช้ 
ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ 
และน ารถออกตามเวลาท่ีระบุ 
ไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ 
- ให้ค าแนะน ากับบุคลากรท่ี 
ขาดความเข้าใจในระเบียบ
และ กฎหมาย ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
มี การตรวจสอบท่ีรัดกุม 
- ควรก าชับพนักงานขับรถ
ก่อน น ารถราชการออกไปใช้
ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาต
การใช้รถ หากมีกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนไม่ อาจขออนุมัติใช้รถ
ตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้
ประสานผู้มี อ านาจอนุมัติ
ด าเนินการไปก่อนพร้อม
รายงานผู้มีอ านาจ อนุมัติ 
เสมอ 
 

ผู้ท่ีเกีย่วข้องกับ 
การขอใช้รถ 
ราชการ เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจ้างประจ า, 
จ้างช่ัวคราว 

- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
- ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้อง
รับผิดในกรณีท่ีรถประจ า
ต าแหน่ง สูญหายเพราะ
ความประมาทเลินเล่อ   
ของผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง 
แต่ถ้าผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง
อนุญาตให้บุคคลอื่น น ารถ
ประจ าต าแหน่งไปใช้ 
นอกเหนือหน้าท่ีปกติ ผู้ใช้
รถ ประจ าต าแหน่งต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหม 
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ประเด็นการ 

ทุจริต 
รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

     - ควรก าชับผู้ได้รับการ 
แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ 
เป็นปัจจุบันและแจ้ง 
พนักงานขับรถและ
บุคลากร ของคณะฯ ให้
รับทราบว่า จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ มีอ านาจ
ก่อนน ารถไปใช้ 

  ทดแทนความ สูญหายแม้
เหตุสดวิสัย 
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ประเด็นการ 

ทุจริต 
รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

2.กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 การรับ 
ผลประโยชน์ 
ต่างๆ 
(Accepting 
benefits) 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ เงินและมีช่องทางท่ีจะท า
ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าซึ่งมี
โอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มี
การก าหนด เงื่อนไขท่ีเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาท่ี
เป็นพวกเดียวกัน 
- มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท า
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ 
ต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูล 
จ าเพาะท่ีเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด
รายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 
- มีนายหน้าหรือผู้ค้าคนกลางมา 
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจ้าง 
- มีการรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคจาก
ผู้รับบริการของหน่วยงานซึง่
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 - ให้ยึดพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ให้ยึดระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ให้ยึดประกาศ 
คณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง. 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มี
หน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือ คู่สัญญา 
- ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน ท้ังจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง 
- ไม่รับของขวัญ/เงนิ
สนับสนุน/ เงินบริจาคท้ังท่ี
เป็นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตัวเงินท่ี
ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือพวกพ้อง และเสีย
ผลประโยชน์ของทาง ราชการ 
 

ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัด 
จ้างเช่น 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
คณะกรรมการ 
ก าหนดราคา 
กลาง, 
คณะกรรมการ 
ก าหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะ 
เฉพาะ 
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การผู้ประกวด 
ราคา 
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
เป็นต้น 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  บทก าหนดโทษตาม 
มาตรา 120 ผู้ใดเป็น 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้มีอ านาจ 
หน้าท่ีในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การบริหารพัสดุปฏิบัติ
หน้าท่ี ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการ บริหารพัสดุตามระ
ราช บัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออก 
ตามความในพระราชบัญญัติ 
นี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามความ  
ในพระราชบัญญัตินี้โดย
ทุจริต 
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ประเด็นการ 

ทุจริต 
รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

      - ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีการ 
ท างานปฏิบัติหน้าท่ีเอา 
ผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก 
พ้องและเสียผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ 
- วางตัวเป็นกลางในการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะ 
ท่ีเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด ราย
หนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ี  
เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ 
ราคาท่ีเป็นเป็นพวกเดียวกัน 
และไม่ให้ข้อมูลการ จัดซื้อจัด
จ้างแก่พรรคพวก/ ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ในการ
ประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 

 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปถีึงสิบปี หรือปรับต้ัง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
- ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ในการกระท า
ความผิดตาม วรรคหนึ่งผู้นั้น
ต้องระวางโทษ ตามท่ี
ก าหนดไว้ส าหรับ ความผิด
ตามวรรคหนึ่ง 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
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ประเด็นการ 

ทุจริต 
รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

 2.2 การรับรู้ 
ข้อมูลภายใน 
(Inside 
information) 

- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แก่ พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ใน 
การประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพื่อ ประโยชน์ ของตนเอง/พวก
พ้อง 

  - ให้ความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อเน้นย้ าและยึดถือ 
ข้อบังคับ ว่าด้วย
จรรยาบรรณ ข้าราชการ
และบุคลากรใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่ง 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น 
ส าคัญ 

 - ข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนชมพู ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนชมพู และประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัยฯ 
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ประเด็นการ 

ทุจริต 
รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

3.การส่งใช้เงิน 
ยืม 

การส่งใช้เงิน 
ยืมเมื่อครบ 
ก าหนดการใช้ 
เงินยืม 

- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด 
แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ท าให้
การรายงานการรับเงินประจ าวัน
น้อยกว่าท่ีรับไว้จริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
แต่ไม่น าเงินสดฝากธนาคารในวัน
นั้น 
- เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม 
ยืมโดยไม่ทักท้วงเมื่อถึงก าหนด 
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงินไม่ 
ถูกต้องครบถ้วน 

1 2 -ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม 

- ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม 
- ไม่เรียกรับ/รับ ผลประโยชน์ 
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บ 
รักษาเงินประจ าวันให้เป็นไป 
ตามระเบียบ 
- ยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
จะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง 
กับรายงานในระบบ 
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา 
เสมอ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการรับคืน 
เงินยืม เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจ้างประจ า, 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและท่ีแก้ไข เพิ่มเติม 
- ข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนชมพู ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ได้ก าหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม การทุจริตไว้โดย ภาพรวม 
ดังนี ้
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เช่น 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าท่ี 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ เจ้าหน้าท่ี 
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรใน ฯ 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน อย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเส่ียงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มี

ความเช่ือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และ ต่อประเทศชาติ 
- การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบท่ีดี และไม่ปกปูองผู้กระท าผิด 
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ตามแผนการประเมินความเส่ียงไว้ ดังนี ้
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1. การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาท่ีระบุไว้ใน  

ใบขออนุญาตการใช้รถ 
2. ให้ค าแนะน ากับบุคลากรท่ีขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ของหน่วยงานและมีการตรวจสอบท่ีรัดกุม 
3. ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ  

หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ
ไปก่อนและติดตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป พร้อมรายงานผู้มี อ านาจอนุมัติรับทราบ 

4. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ 

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนชมพู 
2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญา 
3. ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ ใช่ตัวเงิน ท่ีส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าท่ี    
ท่ีอาจส่งผลต่อทางราชการได้ 
5. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน ปฏิบัติหน้าท่ีเอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของ
ทางราชการ 
6. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียด ข้อมูลจ าเพาะ ท่ี
เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาท่ีเป็นพวกเดียวกัน และ
ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิด
ข้อมูล 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการส่งใช้เงินยืม 
1. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน  
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม 
2. ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าวันให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ี แก้ไขเพิ่มเติม 
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ 
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ขั้นตอนที่  8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ 
ขั้นตอนที่  9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  ณ วันท่ี  30  มีนาคม  2565 
หน่วยงานท่ีประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ เงินและมีช่องทางท่ีจะท า

ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผู้รับบริการ
ของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าท่ีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

โอกาส/ความเส่ียง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความเส่ียง 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ได้ด าเนินการจัดการความ

เส่ียง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตาม ความ
เส่ียงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย ก าชับ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
- ไม่เรียกรับ/ รับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี ก่อให้เกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน ท้ังจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
- วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะท่ีเอื้อให้กับผู้ค้าราย
ใด รายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาท่ี เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การปกปิด ข้อมูล 
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 


