
 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง 

ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัตหินาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมองคการบริหารสวนตำบลน้ำจดืนอย  
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รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ทีอ่าจกอใหเกิดการ

ทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 …………………………………….. 

  ๑. สถานการณการทุจริต  

 การทุจริตคอรรัปชัน คือการใชอำนาจหรืออิทธิพลในตำแหนงหนาท่ี ท่ีตนเองมีอยูเพ่ือเอ้ือประโยชน ใหแก

ตนเอง ญาติ พี่นอง และพวกพอง การทุจริตเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความสลับซับซอน ซึ่งในการ แกไข

ปญหาการทุจริตในสังคมไทย องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency international) มีความเห็นวา 

จำเปนตองดำเนินการเปนกรณีพิเศษ กลาวคือตองมีการออกแบบมาตรการแกไขปญหาการ ทุจริตเปนการเฉพาะ

ประเทศ โดยจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหปญหาอยางรอบดาน ทั้งในสวนท่ี เกี่ยวของกับสาเหตุการ

ทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตองพิจารณา ปญหาบนพื้นฐานของ

ความเปนจริง และความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคกรหรือโครงสรางทางสถาบันของชาติที่มี อำนาจหนาที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตที ่อาจจะถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการ ดังกลาวดวย สำหรับ

ประเทศไทย การทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับตางประเทศ รวมทั้งการทำ ธุรกรรมทางการเงินที่มี

ความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้น การทุจริตมีอยูในทุกระดับ

ตั้งแตการเมืองในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ระดับขาราชการ ทั้งฝายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ตลอดจนการ

ทุจริตในภาคเอกชน ซ่ึงเขามารวมงานกับภาครัฐ ๆ การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรร ัปชัน

ประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชน สวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใช

อำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิด

การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบ

ตอสวนรวม และทำใหผลประโยชน ขององคกร หนวยงาน และสังคมตองสูญเสียไป เชน ผลประโยชนทางการเงิน 

คุณภาพการใหบริการและความ เปนธรรม 

๒. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  

 ๒.๑ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ และสงผลกระทบตอ 

ประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ี 

หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือ 

ทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกใหดำรงตำแหนงในหนวยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตใหญาติพ่ี นอง

หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  

 ๒.๒ การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร ปจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

/ประเภทของความเสี่ยง... 
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* ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

  ๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการ ดำเนินงานของ

องคกร การกำหนดกลยุทธ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 

  ๒) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Rick) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไมพรอมในเรื่อง งบประมาณ

การเงินท่ีใชในการดำเนินการโครงการนั้นๆ  

๓) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ ปฏิบัติงานทุกๆ 

ข้ันตอน โดยครอบคลุมทุกปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน  

๔) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ท่ีมีอยูไม

เหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  

* สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  

๑) ปจจัยภายใน เชน บุคลากรเขาใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย 

จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบ สารสนเทศ การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติ ตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

  ๒) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 

หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

๒.๓ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ เสี่ยง

ท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให เกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน ตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี สถานการณหรือ

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมี โอกาสกอใหเกิด

หรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

๓. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน

ระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี

สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกัน ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี

โอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวาง  

/ผลประโยชน... 
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ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ในครั้งนี้ ไดนำเอา

ความเสี่ยงในดานตางๆ มา ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการ ปองกัน

ยับยั้งการทุจริต หรือปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข ปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน 

การปฏิบัติราชการและการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยการวิเคราะหเพื่อให 

ทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให  

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ  

๒) การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

๓) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดความคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ ยึด

ม่ันในหลักธรรมาภิบาล  

๔. การดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจ

กอใหเกิด การทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและ พวกพอง  

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอ้ือ

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรอง หรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผลทางลบ ตอผูอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ  

๒) การพิจารณากระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกัน 

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

- การรับ  

- จายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ - จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  

- การจัดซ้ือจัดจาง และการจางเหมาบริการ  

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกำหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ  

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

- การคัดเลือกบุคคลเขารับการทำงาน  

/3)ความเสียหาย... 
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๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน  

๔) แนวทางการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ

อาจ กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

๔.๑) การจัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส  

ประมวลจริยธรรมและการปองกันผลประโยชนทับซอน เรื่องขอบังคับวาดวยจรรยาองคการบริหารสวนตำบลน้ำ

จืดนอย ขาราชการ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเรื่องนโยบายในการพัฒนา องคกรใหมี

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยผูวาราชการจังหวัดระนองไดแจงสวน

ราชการใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รับทราบประกาศและถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด  

๔.๒) การจัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสำนึกรวมตานทุจริตคอรรัปชัน ดังนี้  

ก. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของ

หนวยงานรัฐ และแจงเบาะแสพบเห็นการทุจริตใหองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยรับทราบ  

ข. แผนพับ สื่อวิดีทัศน ประชาสัมพันธแกบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ  

ค.  มอบเกียรติบัตร และเผยแพรทางสื่อประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยเพื่อยกยอง

เชิดชู ผูกระทำความดี และเผยแพรใหประชาชนไดทราบและเรียนรูเปนแบบอยาง  

๔.๓) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม  

๔.๔) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง  

๔.๕) ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการปฏิบัติตนเปน แบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา โดยนำยุทธศาสตร

พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช ไดแก เขาใจ เขาถึง พัฒนา หลักคุณธรรม ๔ 

ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหลักศีลหา มาประพฤติปฏิบัติ  

๔.๖) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐอยาง สม าเสมอ

และตอเนื่อง 

 ๔.๗) จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก ดวยตนเองผานทางแบบฟอรม

ระบบออนไลนรับเรื่อง รองเรียน/รองทุกข เฟสบุค/Line ของอบต.น้ำจืดนอย สายตรงผูบริหาร และเว็บไซต

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย https://www.numjuednoi.go.th/  ทางตูรับฟงความคิดเห็น หนาสำนักงาน

อบต.น้ำจืดนอยศาลาหมูบาน  ทางไปรษณีย ท่ีอยู 2/2 ม.6 ต.น้ำจืดนอย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110  หมายเลข

ติดตอโทรศัพท 0-7788-0252โทรสาร ๐-7788-0253 ทางการประชุม ประชาคม หมูบาน/ตำบล  

๕. สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ไดแจงสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ตอบ 

 

/แบบสอบถาม... 

https://www.numjuednoi.go.th/
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แบบสอบถามความคิดเห็น เพื ่อนำมา ประกอบการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  และ นำมากำหนดพฤติกรรมที่นำไปสูการเกิดผล

ประโยชนทับซอน ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ดังนี้  

๑) การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง  

๒) การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน  

๓) กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  

๔) การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

๕) การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทางราชการไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  

การวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจกอใหเกิด การขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

ไดว ิเคราะหถึงโอกาสและ ผลกระทบที ่จะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน สวนรวม โดยวิเคราะหจากพฤติกรรมดังกลาวขางตน นำมากำหนดเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการ ประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจกอใหเกิด

การขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ดังนี้ 
 

๕.๑ การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน  

- เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เกณฑมาตรฐาน... 
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- เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลคูณ

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 

และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้ 

 

 

 

เกณฑความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการวิเคราะห... 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย ขอความรวมมือทุกทานตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเปนจริง 

1. เรียงลำดับหัวขอตอไปนี้ โดยใชตัวเลขกำกับในชองลำดับท่ี  
ทานเห็นวา ประเด็นใดเปนความเสี่ยงอันดับท่ี 1 ใหใสเลข 1 และเรียงลำดับจนครบจำนวนขอ 
ท่ีกำหนดไว 
ตัวอยาง 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
1 กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
2 การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
2. คำตอบทุกคำตอบ ไมมีขอผิดหรือถูก ผูจัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
ขอ O36 และ O37  

3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทำจะนำไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกันความ
เสี่ยงตอไป 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 การปฏิบัติหนาท่ี  
 การเบิกจายงบประมาณ ไมถูกตองตามระเบียบ 
 การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน  
 การแกไขปญหาการทุจริต  
 การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
 การออกใบอนุญาตตาง ๆ เชน ใบอนุญาตกอสรางฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ฯลฯ 
 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตามระเบียบ 
 การกำหนดราคากลาง 
 การตรวจรับพัสด-ุการควบคุมงานกอสราง 
 การคืนหลักประกันตาง ๆ 
 การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาราชการไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 การจัดโครงการอบรมตาง ๆ 
 การรับสินบนของพนักงาน 
 การจายเบี้ยผูสูงอายุ, เบี้ยผูมีความพิการ และผูปวยเอดส 
 การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการขอความรวมมือทุกทานตอบแบบประเมิน รอบท่ี 1 โดยการใหจัดอันดับความเสี่ยงภายในของ 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ผลจากการตอบ พบวา ผูตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน 5 ขอ ท่ีมีความ

เสี่ยง ไดแก การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไม

ถูกตองตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาราชการไปใช

ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

ดังนั้น เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนข้ึน จึงขอความรวมมือทุกทาน จัดอันดับความเสี่ยง จาก 5 หัวขอ โดย

เรียงอันดับวา หัวขอใดมีความเสี่ยงในระดับใด 

คำอธิบาย  

1. ถาหากทานคิดวา หัวขอใดมีความเส่ียง สูงสุด ใหใสหมายเลข 1 ในชองลำดับท่ี             

2. ถาหากทานคิดวา หัวขอใดมีความเส่ียง ระดับรองลงมา ใหใสหมายเลข 2 ในชองลำดับท่ี 

3. คำตอบทุกคำตอบ ไมมีขอผิดหรือถูก ผูจัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ขอ O36 และ O37  

4. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทำจะนำไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกันความเสี่ยง

ตอไป 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
1 การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
2 การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตามระเบียบ 
4 การเบิกจายงบประมาณ ไมถูกตองตามระเบียบ 
5 การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาราชการไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
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ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

 ขั ้นตอนที่ 1 นำขอมูลที ่ไดจากการเตรียมการในสวนรายละเอียดขั ้นตอน แนวทางหรือเกณฑการ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะที่จำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นยอม

ประกอบไปดวยขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ใหทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคำนึงถึงความเสี่ยงใน

ภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องท่ีจะทำการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจ

ไมพบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอน

ก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลวนำขอมูล

รายละเอียดดังกลาวลงในประเภทความเสี่ยงซ่ึงเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

Known Factor ความเสี่ยงท้ังปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอนคาดหมาย
ไดวามีโอกาสท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยูแลว 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา ในอนาคต 
ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1. 
ความเสี ่ยงกระบวนการจัดซื ้อจัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบ  

 
 

2. 
ความเสี่ยงการใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 

 
 

3. 
ความเสี่ยวการเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตาม
ระเบียบ 

 
 

4 
ความเอ้ือประโยชนตอพวกพอง   

 
 

5 

ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวนตนหรืออ่ืน                         

 

 

ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณทุจริตท่ีมีความเสีย่งการทุจรติเทาน้ัน 

  และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 

  - ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดซำ้สูง มีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง Known Factor 

  - หากไมเคยเกิดหรือไมเคยมปีระวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวา มีโอกาสเกิดข้ึนให 

   ใสเครื่องหมาย  ในชอง Unknown Factor 

  - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ 2 ใหนำขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน

ชองไฟสีจราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี ้

  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง

    ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 

  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนการท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน     

    ภายในองคกร มีหลายขั ้นตอนจนยากตอการควบคุมหรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตาม 

    หนาท่ีปกต ิ

  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก

    ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรือสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1. ความเสี่ยงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ   
  

2. 
ความเสี่ยงการใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน  

 

  

3. 

ความเสี่ยวการเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตาม
ระเบียบ 

 
 

  

4. 
ความเอ้ือประโยชนตอพวกพอง    

 

  

5. 

ความเสี่ยงการเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตนหรืออ่ืน                         

 
 

  

ตารางท่ี 2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามสี

  ไฟจราจร 

  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

  - สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

  - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จากตารางการวิเคราะหความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

นอย ควรมีมาตรการควบคุม เพื่อรักษา ระดับความเสี่ยงใหอยูในเกณฑนอย หรือลดลงจนไมเกิดความเสี่ยง และ

เพื่อปองกันไมใหระดับความเสี ่ยงสูงขึ ้น ไดแก การเอื้อประโยชนตอพวกพอง การใชอำนาจหนาที่เรียกรับ

ผลประโยชนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ไมถูกตองตามระเบียบ การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ และ

การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของ ราชการไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
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๖. แผนจัดการความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชน

สวนรวม 

 
ปัจจยัท่ีจะเกดิความ

เส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. การเอ้ือ 
ประโยชนตอพวก 
พอง 

   ควบคุม กำกับ ดูแลให
ขาราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายเก่ียวกับความ 
โปรงใส การเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม 
อยางเครงครัด ไดแก    
   ๑.๑ ไมใชตำแหนง
หนาท่ีราชการเพ่ือให 
ไดมาซ่ึงผลประโยชนสวน
ตน ไมวาจะเปน 
ของขวัญ รางวัล 
ความกาวหนา หรือ 
ผลประโยชนในรูปแบบ
ใด ๆ  
 ๑.๒ หลีกเลี่ยง
สถานการณท่ีอาจ
กอใหเกิด ผลตอการ
ดำรงไวซ่ึงความเท่ียง
ธรรม หรือ นำไปสูการ
ขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวน ตน 
และสวนรวม  
   ๑.๓ แกไขปญหาความ
ขัดแยงใน ผลประโยชน 
โดยยึดม่ันใน
ผลประโยชนของ ทาง
ราชการเปนสำคัญ  
    ๑.๔ หลีกเลี่ยง
กิจกรรมใด ๆ ท่ีทำให
องคกร เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ประชาชนขาดความ 
ไววางใจ  

    สำนักปลัด 



    ๑.๕ ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หรือคำแนะนำ 
เก่ียวกับการให การรับ
ของขวัญ ของกำนัล การ
รับรอง และการจัดการ
กับผลประโยชน ทับซอน 
 

๒. การใชอ้าํนาจ 
หนา้ที่เรียกรบั 
ผลประโยชน 

   ควบคุม กำกับ ดูแลให
ขาราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและ 
แกไขปญหาการทุจริต 
อยางเครงครัด ไดแก  
    ๒.๑ ตองไมถามนำถึง
การให การรับ ของขวัญ 
ของท่ีระลึก ของกำนัล
หรือ ผลประโยชนใด ๆ  
    ๒.๒ หากมี
สถานการณดังกลาว
เกิดข้ึน ควร ปฏิเสธการ
รับของกำนัล ของขวัญ
หรือ ผลประโยชนอ่ืนใด 
โดยอธิบายวาเปนการขัด 
ตอกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐ ความเปนกลาง 
ในการปฏิบัติหนาที 
     ๒.๓ ไมรับหรือไมให
เงินสด เช็ค พันธบัตร 
 หุน ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย หรือสิ่ง 
อ่ืนใดๆ เชน ลดราคา 
การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการ
ฝกอบรม หรือสิ่ง อ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน  
    ๒.๔ ไมยินยอมหรือรู
เห็นเปนใจใหบุคคลใน 
ครอบครัวใหหรือรับ
ของขวัญหรอืประโยชน 
อ่ืนใดกับผูท่ีมีความ

    กองคลัง 
 



เก่ียวของในการปฏิบัติ 
หนาท่ี  
   ๒.๕ กอนรับหรือให
ของขวัญ ของท่ีระลึก 
ของกำนัลหรือประโยชน
ใดๆ ควรตรวจสอบ ให
แนใจวาไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย ของ
รัฐ  
   ๒.๖ เก็บรักษา
หลักฐานการใชจายเงินท่ี 
แสดงมูลคาของขวัญ ของ
ท่ีระลึกเพ่ือการ
ตรวจสอบ  
   ๒.๗ กรณีไดรับ
มอบหมายหรือไดรับ
อนุญาต จาก
ผูบังคับบัญชาใหไป
ชวยเหลือหนวยงาน 
ภายนอกอาจรับเงินคา
สมนาคุณ สิ่งของหรือ 
ของขวัญตามหลักเกณฑ
ของ กระทรวงการคลัง 
 

๓. กระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจาง ไม
เปนไปตาม ระเบียบ 

       ๓.๑ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ใหขาราชการ และ 
บุคลากรใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและแนว 
ทางการจัดซ้ือจัดจางอ
ยางเครงครัด  
   ๓.๒ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ใหเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบดานการ
จัดซ้ือจัดจางจัดทำ 
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัด
จางรายเดือน และ เสนอ
ใหหัวหนาสวนราชการ
รับทราบทุกครั้ง  
   ๓.๓ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ใหเจาหนาท่ี 

    กองคลัง 



 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
และบุคลากรท่ี เก่ียวของ
กับ การจัดซ้ือ จัดจาง
ตองไม เก่ียวของสัมพันธ
กับผูเสนองานในการ
จัดซ้ือ จัดจาง 
     ๓.๔ ควบคุม กำกับ 
ดูแล ใหขาราชการ และ 
บุคลากรใหปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือ จัดจา
งอยางเครงครัด 

๔. การเบิกจาย 
งบประมาณ ไม
ถูกตองตาม ระเบียบ 

   ควบคุม กำกับ ดูแล ให
ขาราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 
การเงินและการคลัง
อยางเครงครัด 

    กองคลัง 

๕. การเบียดบัง 
ทรัพยสินหรือเวลา 
ของทางราชการไป 
ใชประโยชนสวน ตน
หรือผูอ่ืน 

      ๕.๑ ใชทรัพยสินของ
ทางราชการ เชน น้ำ 
ไฟฟา โทรศัพท รถยนต 
หรือวัสดุสำนักงาน เพ่ือ
ประโยชนของทาง
ราชการเทาท่ีจำเปน ตอ
การปฏิบัติงาน  
   ๕.๒ ไมเบียดบัง 
ยักยอกทรัพยสินของทาง 
ราชการไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือ
ผูอ่ืน 
  ๕.๓ ระมัดระวังไมให
ทรัพยสินของทาง 
ราชการชำรุดเสียหาย
กอนเวลาอันควร การ 
ซอมแซมหรือบูรณะถือ
เปนความจำเปนตอง 
กระทำตามความ
เหมาะสม  
๕ .๔ ปฏิบัติงาน ดวย 
ความอุตสาหะ พากเพียร 
อุทิศตน  

    สำนักปลัด
กองคลัง 
กองชาง 



๕ .๕ ปฏิบัติหนาท่ีของ
ตน อยางเต็ม 
ความสามารถ  
๕.๖ ไมใชเวลา ราชการ
เพ่ือไปทำงาน ภายนอก 

 


