
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ที่  นศ 81801/                                 วันที่  4 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการป้องกัน 
การทุจริต มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาค  
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง
รุก เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 

  ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ดำเนินการและจัดทำ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเภา จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่เสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้ 
และประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้ 

      (ลงชื่อ)                   
(นางสาวภาวนา  สมแรง) 
    นิติกรชำนาญการ 
 

ความเห็น..................................................................................................... ........................................................ 
(ลงชื่อ)  

                          (นางสาวอังคนา วารี) 
         หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
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ความเห็น.....................................................................................................  ........................................................ 
(ลงชื่อ) ส.ต.ท. 

                            (บรรจง  ผ่อนผัน) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 

ความเห็นปลัด................................................................................................ ........................................................ 
(ลงชื่อ)  

                          (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 

พิจารณาสั่งการ.................................................................................................  .................................................... 
       (ลงชื่อ)  

    (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
เรื่อง รายงานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการป้องกันการทุจริต   
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและ ละอาย ต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ ให้มี
มาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติ
หนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการท่ีดี
อย่างแท้จริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประเทศ และประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล เสาเภา จ ึงได ้ดำเน ินการและจ ัดทำรายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เสาเภา จะไม่มี 
การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด  
ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้  

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
       

  (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 



 

 

 

รายงาน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน            
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน  
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด  
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน
แต่อย่างใด  
   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่ง เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้ใช้มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ 
องค ์ประกอบท ี ่  ๒ การประเม ินความเส ี ่ยง (Risk Assessment) และองค ์ประกอบท ี ่  ๕ ก ิจกรรม 
การกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
   1. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ำอีก  
   2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี ่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร  
   3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริต
เข้ามาได้ได้อีก  
   4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ ่งที ่อาจจะเกิดขึ ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor)  
   องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 



 

 

 
 
 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล เสาเภา ได ้กำหนดขอบเขตการประเม ินความเส ี ่ ย ง 
การทุจริต เป็น 2 ด้าน 3 งาน ประกอบด้วย  
   ด้านที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
     1) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
    2) การใช้รถส่วนกลาง 
  ด้านที่ 2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
     1) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

การใช้รถส่วนกลาง 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 



 

 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้คัดเลือกกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำ
การประเมิน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
แนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

1. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2. เลือกกระบวนงานจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
  
 
 
 
 

การระบุความเสี่ยง 
๑ 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
2 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
3 

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
4 

แผนบริหารความเสี่ยง 
5 

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
6 

จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
7 

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
8 

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
9 



 

 

งานด้านที่จะทำ 
การประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนงานจากงาน 
ที่จะทำการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต 
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อตกลง 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/
ผู้รับจ้าง 
4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างเคร่งครัด 

 2. การใช้รถส่วนกลาง 1. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไป
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง 

2. ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและการรับสินบน 

1. การรับของขวัญ/
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชนอ่ื์นใด 

1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำ
อันชอบด้วยหน้าที่ 
3. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

 
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  นำข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยง 
โดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต และคำนึงถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องท่ีจะทาการประเมิน ดังตารางที ่๑ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
Unknown 

Factor 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 

 

 ๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง 

 
 

 

 
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Know Factor 
Unknown 

Factor 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
๓) การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง เรียก รับ 
หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่
ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) สำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไมก่ระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่  

  
 

 
 



 

 

 
Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานมาแล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตมาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาศ/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร  
   ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

   

 
 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
  ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

   

 
 

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน 
 ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจ
ควบคุม 
 ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

   

 
 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คน
ที ่ 
  ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง 
  ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

 ตาราง 2 สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

    



 

 

 ๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง 

    

2 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

    

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
  ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตาราง 3.1 มาทำการประเมิน 

การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี ่ยงการทุจริตอยู ่ในระดับใด  เมื ่อเทียบกับคุณภาพ 
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้  
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 3 การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1.การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสด ุ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องที่ตรวจ
รับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือ
ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่
พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

พอใช้ 
 
 

 
 

ค่อนข้างต่ำ 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ค่อนข้างสูง 

๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผล 
การตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอ
ใช้รถส่วนกลาง 

พอใช้ 
 
 

ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

2.ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบน  
การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

 
พอใช้ 

 
 

 
ค่อนข้างต่ำ 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 



 

 

๓) การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำ
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะ
มีอคต ิ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ 
และพนักงานจ้าง เรียก รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น 
ของขวัญ/ของที่ระลึก การรับรอง การ
อำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้
กระทำการ/ไมก่ระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการ
กระทำอันชอบด้วยหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง
ของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความ
ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ
ราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 ๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง 

๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม 
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
5. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

 
 
 
 



 

 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No 
Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
๓) การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และ
พนักงานจ้าง เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ระลึก การ
รับรอง การอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้กระทำการ/ไม่
กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ 

 
 
1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้กระทำการ/ไม่
กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่  
๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
6. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสาร
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1 การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ภาครัฐ 

การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสด ุ

๑. ไมไ่ด้แต่งตั้งผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไม่ได้ตรวจสอบพสัดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามรายการ/
รายละเอียดของ TOR 
เพื่อเอ้ือประโยชนต์่อ 
ผู้รับจ้าง หรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้าง  
๒. ขาดข้อมลูการรับรอง
ตนเองว่าไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสยีใด ๆ กับผูเ้สนอ
งานในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่
รอบคอบ 
2. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคมุ
อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากมีความ
ไว้ใจเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. กฎกระทรวง  จำนวน 
10 ฉบับ 
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
4. ประกาศ
คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
5. ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ 
6. ประกาศ
คณะกรรมการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจรติ 

       1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุที่มคีวามรู้
วามสามารถในเรื่องที่
ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดตุรวจ
ความถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
ข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) 
ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสยีใด ๆ กับผู้
เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบญัชา
กำกับดูแล
กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด  

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง
และการ
บริหาร
พัสดุ
ภาครัฐ 

 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

     7. หนังสือแจ้งเวียน
แนวทางปฏิบัต ิ

       5. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดทำคูม่ือการ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหาร 
งานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเภา 

 

 
 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

2 การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ภาครัฐ 

การใช้รถ
ส่วนกลาง 

๑. การใช้รถส่วนกลาง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒. ขาดการจัดทำ
รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใช้รถ
ส่วนกลาง 

1. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่
รอบคอบ 
2. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคมุ
อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากมีความ
ไว้ใจเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
3. ผู้ขอใช้รถบาง
คนไม่ตระหนัก
และให้
ความสำคญัใน
การเขียนขอ
ใบอนุญาต 

1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2563 
2. หนังสือแจ้งเวียน
แนวทางปฏิบัต ิ
 

       ๑. ตรวจสอบการขอ
อนุมัติใช้รถส่วนกลาง
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
๒. การจดัทำรายงาน
สรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทาง
และสถานท่ีขอใช้รถ
ส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำคูม่ือการ
พัฒนาและส่งเสรมิ 

๑. การใช้รถ
ส่วนกลาง
เป็นไปตาม
ระเบียบและ
แนวทาง
ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒. รายงาน
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ระยะทาง
และสถานท่ี
ขอใช้รถ
ส่วนกลาง 
จากรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ของหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมีผล 
กระทบ/
กระตุ้น 

ให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

             การปฏิบัติงาน เพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
5. จัดทำป้ายบันทึก
การขอใช้รถ
ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมีผล 
กระทบ/
กระตุ้น 

ให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

3 ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การรับสินบน  
 

การรับของขวัญ/ 
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  
 

ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการประจำ และ
พนักงานจ้าง เรียก รับ 
หรือยอมรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด 
(เช่น ของขวัญ/ของที่
ระลึก การรับรอง  
การอำนวยความสะดวก 
ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
เพื่อจูงใจให้กระทำการ/
ไม่กระทำการที่ขัดต่อ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการ
กระทำอันชอบด้วย
หน้าท่ี 

1) การไม่
ปฏิบัติตาม
นโยบายงด
รับของขวัญ 
(No Gift 
Policy)  
2) การรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน
ใด  
๓) การใช้
ตำแหน่ง
หน้าท่ีหรือ
การกระทำ  
ที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ  
 

1. พระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 
2. ประกาศ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าพนักงานของรัฐ 
พ.ศ. 2563 

       1. ปฏิบัตติาม
นโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2. ไมเ่รียก รับ หรือ
ยอมรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อ
จูงใจให้กระทำการ/
ไม่กระทำการที่ขัดต่อ
หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการ
กระทำอันชอบด้วย
หน้าท่ี  
๓. ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าท่ีหรือการ
กระทำที่เป็นคณุหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ  

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
การเรยีกรับ
ของขวัญ/รับ
ทรัพย์สิน
หรือ
ประโยชน์อ่ืน
ใด 
 



 

 

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที ่
อาจมีผล 
กระทบ/
กระตุ้น 

ให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

             ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทำคูม่ือ 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
6. จัดทำช่องทาง
ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล
ข่าวสารการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี 
 
 

 

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ผู้รายงาน  นางสาวภาวน  สมแรง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 


