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คำนำ 

ความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดขึ้นแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ ตางๆ ที่คนหา  

ตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจำเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข ปญหาทุจริตที่ยั่งยืน 

ซ่ึงเปนหนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการ ทุจริตทุกรูปแบบ อันเปน

วาระเรงดวนของรัฐบาล   

การนำเครื ่องมือประเมินความเสี ่ยงมาใชในองคกร จะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ ่งไดวา       

การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา 

นอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเปนการเกิดความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมี       

การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไว    

โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไมใชเปนการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน 

ความเสี ่ยงการทุจริตเปนเครื ่องมือหนึ ่งในการขับเคลื ่อนหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือลดปญหาการทุจริตของรัฐ         

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เรื่อง มาตรการปองกันการ 

ทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน       

การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง 

เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดทำการประเมิน

ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ของหนวยงาน ประกอบดวย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต    

ป 2565 เหตุการณความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง   
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1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง        ๑  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร    ๑  
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การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 2565  

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียง  
มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังนั้น    

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี เหมาะสมจะชวย
ลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การดำเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่งวา การดำเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่ประสบกับ ปญหานอยกวาองคกรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ เครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการ
เพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐาน ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการ ปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป   

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร   
                การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภารกิจของงานตองประเมิน ความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของงานปกติ
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภารกิจของงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี
การรับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนำสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision  สวนการตรวจสอบภายในจะ
เปนลักษณะการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบความเสี่ยง หลังจากที่ไดดำเนินการตาม ภารกิจของงานแลว  เปนการ
สอบทาน เปนลักษณะ post – decision  
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO 2013 (Committee of sponsoring  
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือ    
ป 1991   สำหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบดวย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1   สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment)  
หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม      
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับ ดูแล     
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน     
หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน   
หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน     

องคประกอบท่ี 2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)    

 หลักการท่ี 6 กำหนดเปาหมายชัดเจน   

    หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม     

  หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต   

  หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได   

หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได   
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องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication)  

หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ    

          หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินการ 

ตอไปได    

หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจจะกระทบตอการ 

ควบคุมภายใน   

องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน    

หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม   

    ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยู

จริง และสามารถนำไปปฏิบัติได จึงจะทำใหการคุมภายในมีประสิทธิภาพ   

4. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต   

   องคประกอบหรือปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกำกับการควบคุมภายในมี

จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ ทุจริต (Fraud 

Triangle)   

 
 Opportunity  

5.ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต   ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3  ดาน ดังนี้   

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ ใหบริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558)   

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี   

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    
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6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต   

  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้   

 
7. การวิเคราะหความเส่ียงการเตรียมการเพ่ือประเมินความเส่ียง  ตองดำเนินการ ดังนี้   

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทนั้น ๆ  โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด การทุจริต       
(มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ  )  

- เลือกงานท่ีจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

- เลือกกระบวนงาน จากท่ีจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

- เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการ ประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต   
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  7.1   การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

 การนำขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบดวยกระบวนการ

ยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงท่ีเสี่ยงตอการทุจริตเทานั้น และในการ

ประเมินตองคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการ

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงาน

ท่ีไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงาน จะมีมาตรการปองกันการทุจริตหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริต

อยูแลวนำขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงใน ประเภทความเสี่ยง  
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ดาน 

      ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    

ช่ือกระบวนงาน การจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ กองคลัง/กองชาง  โทรศัพท  044-318001 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ

ดำเนินงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ๑. เปนความเสี่ยงเนื่องจากเจาหนาท่ีพัสดุที่ปฏิบัติหนาท่ีมิใชเจาหนาที่ที่มี
หนาท่ีโดยตรง จึงอาจปฏิบัติหนาท่ีไมครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซ้ือ
จัดจางเกิดความผิดพลาดหรือบกพรองในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม
เปนไปตามระเบียบพัสดุ 
๒. เปนความเสี่ยงใหเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการรับสินบนและหรือ
ผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับในโอกาส ท่ีเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม หรือใหกัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตาม อาจก อให  เก ิด ความคาดหว ังท ั ้ งผ ู  ให และผ ู ร ับและอาจทำให
บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 
3 ผูมีอำนาจอนุมัติหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เลือกซ้ือหรือเลือกวิธีการเจาะจง
กับรานท่ีตนเองรูจัก หรือพูดคุยไดงาย 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุนใหเกิดการทุจริต 

1. กระบวนการจัดหาพัสดุที ่ไมเปนไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน
ใหแกผูคารายใดรายหนึ่ง 

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประเมินระดับความเส่ียง 
 

 ไมมี            
 ต่ำ                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการ
ทุจริต 

1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอยางใกลชิด มีการ
สอบทานและกำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 
2. ดำเนินการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
3. ดำเนินการจัดทำนโยบายไมรับของขวัญ 
 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ดาน 

      ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    

ช่ือกระบวนงาน  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใหใชทรัพยสินของราชการ 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตำบลปากชองอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ กองคลัง  โทรศัพท  044-318001 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

วิธีการและข้ันตอนการใชทรัพยสินของราชการ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ  
2.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ 
3. เจาหนาท่ีนำทรัพยสวนกลางของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุนใหเกิดการทุจริต 

1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
2.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ 

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา รถยนตของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ หนวยงานของรัฐ 

ประเมินระดับความเส่ียง 
 

 ไมมี            
 ต่ำ                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมให
เกิดการทุจริต 

1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด 
2. ดำเนินการจัดทำคู มือการใชทรัพยสินของราชการ และคู มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ดาน 

      ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    

ช่ือกระบวนงาน  การใชจายงบประมาณ 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตำบลปากชองอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ สำนักปลัด  โทรศัพท  044-318001 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การใชจายงบประมาณรายจายประจำป 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ  
2.เจาหนาท่ีขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย
จัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุนใหเกิดการทุจริต 

1. เจาหนาท่ีที ่เกี ่ยวของขาดความเขาใจเกี ่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  
2.หนวยงานอื่นมีการสั่งการใหปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจ
เอ้ือประโยชนแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕61 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขถึงปจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ 
 

ประเมินระดับความเส่ียง 
 

 ไมมี             
   ต่ำ                  ปานกลาง        
  สูง                   สูงมาก 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมให
เกิดการทุจริต 

 ใหมีการสอบทานกันระหวางสวนราชการเพื่อใหมีการติดตามการทำงาน 
ตรวจสอบการการใชงบประมาณ และกำชับใหเจาหนาที ่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด 
 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณและการใชอำนาจ
หนาท่ี 
 

 

 

 



            8 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ดาน 

      ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    

ช่ือกระบวนงาน  การตรวจรับงานจางและการตรวจรับพัสดุ 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตำบลปากชองอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ กองคลัง กองชาง โทรศัพท  044-318001 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การตรวจรับงานจางและการตรวจรับพัสดุ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ  
2.เจาหนาท่ีขาดองคความรูในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจาง 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุนใหเกิดการทุจริต 

1. เจาหนาที่ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการขาดความรูการตรวจรับงาน
จาง 
2.เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหควบคุมงาน ไมเปนใหเปนไปตามแบบหรือมิได
กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยชองวางกฎหมายเอื้อประโยชนแกบุคคลกลุม
ใดกลุมหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ประเมินระดับความเส่ียง 
 

 ไมมี            
 ต่ำ                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมให
เกิดการทุจริต 

1.สงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับงานจาง 
2. ดำเนินการจัดทำคูมือการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุและการตรวจ
รับงานจาง 
3. จัดทำคู มือสงเสริมใหผู บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการตรวจรับงานจาง 
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    7.2  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
  การนำขอมูล จากขอ 7.1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแตละโอกาส/ความ

เสี่ยงทุจริต  

  สถานะสีขาว   คือ ไมมีความเสี่ยงดานทุจริต 

  สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงดานทุจริตต่ำ 

  สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

  สถานะสีสม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

  สถานะสีแดง  คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจักไม

สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ำเสมอ 

  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง  

ท่ี โอกาส /ความเสี่ยงการทุจริต ขาว   เขียว เหลือง สม แดง 
1 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสตาม

กระบวนการกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
และการจัดหาพัสดุ ซ่ึงอาจเอ้ือประโยชน
ใหกับบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 

   √  

2 ความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนการใช
ทรัพยสินของราชการ 

 √    

3 ความเสี่ยงในการทุจริตดานการใชจาย
งบประมาณ ซ่ึงเกิดการการสั่งการโดยไม
มีอำนาจหนาท่ีรองรับ 

   √  

4 ความเสี่ยงในการทุจริตในการการตรวจ
รับงานจางและการตรวจรับพัสดุ เกิดจาก
กระบวนการมีหลายข้ันตอน ยากตอการ
ควบคุม 

      √  
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7.3 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การนำคาความรุนแรงจากตาราง ตามขอ 7.2  มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต วาทีการควบคุม

การทุจริตระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

  ดี = จัดการไดทันท่ี ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน 

  พอใช = จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งท่ีจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ แตยอมรับได มีความเขาใจ 

  ออน = จัดการไมได หรือไดเพียงเล็กนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีปผลกระทบถึงผูใชบริการ ถึง

องคกร และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

  ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความสีย่ง 

ระดับปานกลาง 
คาความ

เสี่ยง
ระดับสูง 

คาความสีย่ง 
ระดับสูงมาก 

ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปรงใสตามกระบวนการ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
และการจัดหาพัสดุ ซ่ึงอาจ
เอ้ือประโยชนใหกับบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่ง 

ออน   √  

ความเสี่ยงในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต เก่ียวกับ
วิธีการและข้ันตอนการใช
ทรัพยสินของราชการ 

ดี √    

ความเสี่ยงในการทุจริตดาน
การใชจายงบประมาณ ซ่ึง
เกิดการการสั่งการโดยไมมี
อำนาจหนาท่ีรองรับ 

ออน   √  

ความเสี่ยงในการทุจริตในการ
การตรวจรับงานจางและการ
ตรวจรับพัสดุ เกิดจาก
กระบวนการมีหลายข้ันตอน 
ยากตอการควบคุม 

ออน    √ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

7.4 แผนบริหารความเส่ียง 

  การนำเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก สูงและปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเส่ียง    องคการบริหารสวนตำบลปากชอง ประจำป พ.ศ. 2565 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบพฤติการณ
ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
ปองกันการทุจริต 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงในการ
ทุจริตในการการ
ตรวจรับงานจาง
และการตรวจรับ
พัสดุ เกิดจาก
กระบวนการมีหลาย
ข้ันตอน ยากตอการ
ควบคุม 

เจาหนาที่หรือ
ผูมีอำนาจสั่ง
การอาจเอ้ือ
ประโยชน
ใหกับผูรับจาง 

เจาหนาที่ที่ไดรับการ
แ ต  ง ต ั ้ ง เ ป น
คณะกรรมการขาด
ความรู การตรวจรับ
งานจาง 
2.เจาหนาที่ที่ไดรับ
การแตงตั้งใหควบคุม
งาน ไมเปนใหเปนไป
ตามแบบหรือมิได
กำหนดรูปแบบ
รายการและอาศัย
ชองวางกฎหมายเอ้ือ
ประโยชนแกบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่ง 

1. จัดสงเจาหนาที่
เขารับการอบรม 
2. จัดทำคูมือการ
ตรวจรับงานจาง 
3.สงเสริมคุณธรรม
ใหพนักงานและ
ผูบริหารมีคุณธรรม
และความโปรงใส 

ก.พ-ก.ย.
2565 

ทุกกอง 

ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปรงใสตาม
กระบวนการ
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง และการ
จัดหาพัสดุ ซึ่งอาจ
เอ้ือประโยชนใหกับ
บุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่ง 

เจาหนาทีบ่างราย
เอ้ือประโยชนใหกับ
พวกพองหรือ
บุคคลที่คุนเคยหรือ
บุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่ง 

กระบวนการจัดหา
พัสดุที่ไมเปนไปตาม
ข้ันตอนและอาจเอ้ือ
ประโยชนใหแกผูคา
รายใดรายหนึ่ง 

1.ผูบังคับบัญชามีการ
ควบคุม และติดตามการ
ทำงานอยางใกลชิด มีการ
สอบทานและกำชบัให
เจาหนาทีป่ฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด 
2.ดำเนินการจัดทำคู มือ
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เ พื่ อ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
3 .  ด ำ เน ิ นกา รจ ั ดทำ
นโยบายไมรับของขวัญ 

ก.พ-ก.ย.
2565 

กองชาง/กอง
คลัง 

ความเสี่ยงในการ
ทุจริตดานการใชจาย
งบประมาณ ซึ่งเกิด
การสั่งการโดยไมมี
อำนาจหนาที่รองรับ 
 
 

มีการใชอำนาจ
จากหนวยงานอ่ืน
สั่งการใหทองถ่ิน
ถือปฏิบัติโดยไมมี
ระเบียบกฎหมาย
รองรับ 

1 . เ จ  า ห น  า ท ี ่ ท่ี
เกี่ยวของขาดความ
เ ข  า ใ จ เ ก ี ่ ย ว กั บ
ระเบีย ท่ีเก่ียวของ  
2.หนวยงานท่ี
เหนือกวาสั่งการให
ปฏิบัติ
นอกเหนือจาก
กฎหมายกำหนด 

ใหมีการสอบทานกัน
ระหวางสวนราชการ
เพ่ือใหมีการติดตามการ
ทำงาน ตรวจสอบการ
การใชงบประมาณ และ
กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

ก.พ-ก.ย.
2565  

สำนักปลัด 
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