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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ปัญหามักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคน เป็นเจตจ านงของทุกองค์การที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดท าโดยส าหนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากทางจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากทาง จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหา
จะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งมิใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรและถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราได้มีการเตรียมความ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งมิใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะงานที่ทุกภาระงานต้องประทินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of 
Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

  หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 

  หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจสั่งการชัดเจน 

  หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

  หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  หลักการที่ ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

  หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

  หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

  หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 



 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 

  หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศแบะการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

  หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
        หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
          ภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

  หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  
๔. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
   
 
 
 
 
 
 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้านดังนี้ 
 ๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๕.๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  
 

  

 

 

 

 

 

ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

ด้านการอนุมัติ อนุญาต 

ภารกิจหลัก 



 ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
  - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  - การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑. การระบุความเสี่ยง 
 

   ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

   ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

   ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

   ๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ๖. แผนจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

   ๗. การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

   ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

   ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปากทางที่มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
 เทคนิคในการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต 

- WORK SHOP 
- การระดมสมอง 

 Risk dentification 
- การออกแบบสอบถาม 
- ถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด 

 Risk Identification 
- การสัมภาษณ์ 
- เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด 
(Know Factor) 

ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ
มาก่อนแต่มีความเสี่ยง 
(Unknown Factor) 

การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า
ท างาน 

  

การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อ
ประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขาย
ต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
การโอนย้าย 

  

การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบเส้น
สายอุปถัมภ์ 

  

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 

  

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

  

การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง 

  

การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือ
ก าหนดเนื้องานที่เกินความจ าเป็นท าให้การจ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส 

  

มีการให้สินบนของขวัญการเลี้ยงรับรองซึ่งจะน าไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

  

การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่มี
สิทธิ หรือน ารายชื่อบุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคล
นั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน 

  

การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ า
ต าแหน่ง 

  

 



กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด 
(Know Factor) 

ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ
มาก่อนแต่มีความเสี่ยง 
(Unknown Factor) 

การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  

การส ารวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้ส ารวจรู้เห็น
เป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

  

การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิด
ประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกส ารวจ
จริง 

  

การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลกับผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์  

  

การช าระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ
ให้แก่ผู้เสียภาษี 

  

การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลยพินิจไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  

การพิจารณาการอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ
บางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

  

การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ
อนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

  

มีการรับค่าอ านวยความสะดวกเพ่ือกระตุ้นให้มีการ
ด าเนินการที่รวดเร็วขึ้น 

  

เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้
การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง 
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด 
เช็ค น าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น าฝากในภายหลัง
และอาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

  

 



กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ที่เคยเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิด 

(Know Factor) 

ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ
มาก่อนแต่มีความเสี่ยง 
(Unknown Factor) 

เรียกรับสินบนในการรับพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้าน
จัดสรร อ่ืน ๆ  

  

ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง   
เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

  

การตรวจรับงานโครางการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้   
การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์หรือ
ดึงเรื่อง 

  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เคยเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิด 

(Know Factor) 

ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ
มาก่อนแต่มีความเสี่ยง 
(Unknown Factor) 

การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือก าหนดเนื้อ
งานที่เกินความจ าเป็นท าให้การจ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าโปร่งใส  

  

มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูงโดย
มีผลประโยชน์แบบแฝง 

  

การตรวจจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

  

การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือน า
รายชื่อบุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็น
ผู้รับเงินอุดหนุน  

  

การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่
ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง 

  



ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจาราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบรอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานนะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกต ิ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าท างาน     
การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

   

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขายต าแหน่ง การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย  

   

การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์     
ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย  

   

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก  

   

การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายข้ึนไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง     
การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือก าหนดเนื้องานที่เกิน
ความจ าเป็นท าให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส  

   

มีการให้สินบนของขวัญการเลี้ยงรับรองซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา  

   

การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือน ารายช่ือ
บุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายช่ือเป็นผู้รับเงินอุดหนุน  

   

การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง     



กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่นระยะเวลาที่ก าหนด     
การส ารวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้ส ารวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน  

   

การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มี
การออกส ารวจจริง  

   

การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาอุทธรณ์   

   

การช าระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี     
การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน     
การพิจารณาการอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  

   

การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขออนุญาตอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

   

มีการรับค่าอ านวยความสะดวกเพ่ือกระตุ้นให้มีการด าเนินการที่รวดเร็วขึ้น     
เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้การรายงานการรับเงิน
ประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงิน
สด เช็ค น าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น าฝากในภายหลังและอาจน าเงินไปใช้
ส่วนตัวก่อน 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เรียกรับสินบนในการรับพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อ่ืน 
ๆ   

   

ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

   

การตรวจรับงานโครางการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้     
การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์หรือดึงเรื่อง     

 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือก าหนดเนื้องานที่เกิน
ความจ าเป็นท าให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส   

   

มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมี
ผลประโยชน์แบบแฝง  

   

การตรวจจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง  

   

การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือน ารายชื่อ
บุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน   

   

การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่
เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนน
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับ ระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นชองการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอน
นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOHLD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย 
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจดรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้น ผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒  

ขั้นตอนที่ ๔  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตาราง ๓ มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต 
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
   องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
   ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
   ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 



ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน
เข้าท างาน 

ดี    

การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่
เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดี    

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการ
ซื้อขายต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั้ง การโอนย้าย 

ดี    

การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมี
ระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ 

ดี    

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 

ดี    

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ดี    

การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการ
สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

ดี    

การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง
หรือก าหนดเนื้องานที่เกินความจ าเป็นท าให้การ
จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าโปร่งใส 

ดี    

มีการให้สินบนของขวัญการเลี้ยงรับรองซึ่งจะ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ดี    

การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการน ารายชื่อ
บุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือน ารายชื่อบุคคลจาก
โครงการอื่นโดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็น
ผู้รับเงินอุดหนุน 

ดี    

การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถ
ประจ าต าแหน่ง 

ดี    

 
 
 
 



กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ดี    

การส ารวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้ส ารวจรู้
เห็นเป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ดี    

การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิด
ประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออก
ส ารวจจริง 

ดี    

การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลกับผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์  

ดี    

การช าระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออก
ใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี 

ดี    

การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลยพินิจ
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ดี    

การพิจารณาการอนุมัติอนุญาตอาจมี
คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ 

ดี    

การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
ที่ขออนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดี    

มีการรับค่าอ านวยความสะดวกเพ่ือกระตุ้นให้มี
การด าเนินการที่รวดเร็วขึ้น 

ดี    

เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ
ท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่า
ที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
แล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็ค น าฝากธนาคารในวัน
นั้น แต่น าฝากในภายหลังและอาจน าเงินไปใช้
ส่วนตัวก่อน 

ดี    

 
 



กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

เรียกรับสินบนในการรับพิจารณาใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อ่ืน ๆ  

ดี    

ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน
และตรวจเอง 

ดี    

เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

ดี    

การตรวจรับงานโครางการมีการจ่ายสินบน
เพ่ือให้ตรวจผ่านไปได้ 

ดี    

การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือเรียก
รับผลประโยชน์หรือดึงเรื่อง 

ดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบ
แฝงหรือก าหนดเนื้องานที่เกินความจ าเป็นท า
ให้การจ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าโปร่งใส  

ดี    

มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร
บุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์แบบ
แฝง 

ดี    

การตรวจจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดย
มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

ดี    

การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการน ารายชื่อ
บุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือน ารายชื่อบุคคลจาก
โครงการอื่นโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อ
เป็นผู้รับเงินอุดหนุน  

ดี    

การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ใน
โครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิด
ประโยชน์กับประชาชนโดยตรง 

ดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า
ท างาน 

- มีการจัดท าหนังสือเชิญบุคคลภายนอกร่วม
สังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน 
- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขาย
ต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
การโอนย้าย 

- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบเส้น
สายระบบอุปถัมภ์ 

- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 

- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบเหตุผลความจ าเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง 

- มีมาตรการส่วนเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัด
จ้าง 

การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือ
ก าหนดเนื้องานที่เกินความจ าเป็นท าให้การจ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าโปร่งใส 

- มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดท า
โครงการทุกครั้ง 

มีการให้สินบนของขวัญการเลี้ยงรับรองซึ่งจะน าไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่มี
สิทธิหรือน ารายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคล
นั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน 

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้
เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง 

การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ า
ต าแหน่ง 

- มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง 
- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
 
 
 
 



กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นภาษีเมื่อใกล้ครบ
ก าหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท 

การส ารวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้ส ารวจรู้เห็นเป็น
ใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท 
ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกส ารวจจริง 

- จัดให้มีการส ารวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่นแบบฯ 
ทุกครั้ง 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลกับผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์  

- จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี 

การช าระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ
ให้แก่ผู้เสียภาษี 

- ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงินด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลยพินิจไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือส าหรับการตรวจรับงาน
นั้นๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 

การพิจารณาการอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ
บางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่างๆ ให้ครบถ้วน 
ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต 

การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ
อนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง
รายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

- จัดให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ท่ี
มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ 

มีการรับค่าอ านวยความสะดวกเพ่ือกระตุ้นให้มีการ
ด าเนินการที่รวดเร็วขึ้น 

- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อ
ไม่ให้มีการรับค่าด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้ได้รับการ
บริหารที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียม
กัน 

เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้
การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง 
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็ค 
น าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น าฝากในภายหลังและ
อาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

- จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันหลังปิดบัญชี
เป็นปัจจุบันและเสนอผู้บริหารวันถัดไป 

 
 
 
 
 



กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
เรียกรับสินบนในการรับพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร บ้านจัดสรร อ่ืน ๆ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ 
- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและ
ตรวจเอง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและ
ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร 
-มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต 
- มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

การตรวจรับงานโครางการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้
ตรวจผ่านไปได้ 

- ด าเนินการตามระเบียนพัสดุอย่างเคร่งครัด 
- มีมาตรการส่งเริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 

การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือดึงเรื่อง 

-มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือ
ก าหนดเนื้องานที่เกินความจ าเป็นท าให้การจ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าโปร่งใส  

- มีการก าหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร
บุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์แบบแฝง 

- มีการก าหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตาม
ระเบียนข้อบังคับและตรวจสอบได้ 

การตรวจจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

- มีการตรวจสบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการน ารายชื่อบุคคลที่ไม่
มีสิทธิหรือน ารายชื่อบุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคล
นั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน  

- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จ่ายเงิน 

การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ในโครงการ
หรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน
โดยตรง 

- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตรวจสอบ
ได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

 



ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการ ยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ การเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม  
    มาตรการนโยบายโครงการกิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความ 
    เสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบายโครงการ 
    กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสียหายเกินระดับ ๖ 
  
 
 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า การ
ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

 ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น
แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง
ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 เมื่อมีการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงแล้วขั้นต่อไปที่ต้องท างานการ คือ การรายงานผล การ

ด าเนินตามแผนการบริหารความเสี่ยงหากยังคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ควรมีการด าเนินมาตรการป้องกัน ความ

เสี่ยงในล าดับต่อไป 

สีแดง 

สีเขียว 

สีเหลือง 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึน้แล้วแตย่อมรับได้ 

ยงัไมเ่กิดเฝ้าระวงัตอ่เนื่อง 


