
 
 

 
 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจําป ๒๕๖๔ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

www.lalommaipatthana.go.th  

www.facebook.com/อบต.ละลมใหมพัฒนา 

โทรศัพท ๐๔๔ – ๗๕๖๑๕๖  โทรสาร ๐๔๔ - ๗๕๖๑๕๕ 

http://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2


 

คํานํา 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตางๆ ท่ี
คนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือการแกปญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่ง
ไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ีไมมีการ
นําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได  

องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให 
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด 
การทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

1.  วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือ ประเมินความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก เกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระ งานแต
อยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ รับรู
และยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน 
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่ม ออก
ประกาศใชเม่ือป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล  
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  

 
 



2 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  

หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยท่ีีใชในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication)  
หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุม 
                  ภายใน  

องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 

ท้ังนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม
ภายในมี ประสิทธิผล  
 

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  
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6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้  
1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
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วิธีวิเคราะหความเส่ียง  
เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ 

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเปนของ
การเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ ดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  

 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจ ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor)  
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณท่ีมีความเส่ียงตอการทุจริต   

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 
Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติหรือ
บุคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชน 

 ✓ 

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
หรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคล
นั้นไดประโยชนจากองคกร 

 ✓ 

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใช
ประโยชนสวนตวั 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใชโดย
ไมขออนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน 
รถยนตสวนกลาง 

 ✓ 

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยัง
ขาดความรูความเขาใจในระเบียบท่ี
เก่ียวของ ทําใหเกิดการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

 ✓ 
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2.การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
สถานะสีสม :     ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน  
  ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม 
  หนวยงาน ตาม หนาท่ีปกติ  
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม รูจัก 

ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับตดิตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ  
 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติ
หรือบุคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชน 

 ✓   

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
หรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคล
นั้นไดประโยชนจากองคกร 

 ✓   

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใช
ประโยชนสวนตวั 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใชโดย
ไมขออนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน 
รถยนตสวนกลาง 

 ✓   

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยัง
ขาดความรูความเขาใจในระเบียบท่ี
เก่ียวของ ทําใหเกิดการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

 ✓   
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3. เมทริกสระดับความเส่ียง  

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู  
 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปน 

ของการเฝาระวัง  
3 2 1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

คาความเส่ียง
รวม  

จําเปน x รุนแรง 
๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติ
หรือบุคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชน 

 
๒ 

 
๒ 

 
๔ 

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนหรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจากบุคคลอ่ืน เพ่ือให
บุคคลนั้นไดประโยชนจากองคกร 

 
๒ 

 
๒ 

 
๔ 

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือ
ใชประโยชนสวนตัว 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใช
โดยไมขออนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน 
รถยนตสวนกลาง 

 
๑ 

 
๒ 

 
๒ 

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยัง
ขาดความรูความเขาใจในระเบียบท่ี
เก่ียวของ ทําใหเกิดการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

 
๒ 

 
๒ 

 
 ๔ 

 
 



๗ 
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอน

หลัก MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 
๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติหรือบุ
คลท่ีตนเองไดรับผลประโยชน 

๒  

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
หรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคลนั้น
ไดประโยชนจากองคกร 

๒  

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใช
ประโยชนสวนตวั 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใชโดยไม
ขออนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน รถยนต
สวนกลาง 

 ๑ 

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยังขาด
ความรูความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของ ทํา
ใหเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

๒  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
 

1 2 3 

๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติหรือบุคลท่ี
ตนเองไดรับผลประโยชน 

 ✓  

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนหรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนใดๆ
จากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคลนั้นไดประโยชนจากองคกร 

 ✓  

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใชประโยชน
สวนตัว 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใชโดยไมขอ
อนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน รถยนตสวนกลาง 

 ✓  

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยังขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของ ทําใหเกิดการ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

 ✓  



๘ 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  
ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 

ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม  
พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ 

ผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง
ระดับต่ํา 

คาความเส่ียง 
ระดับปาน

กลาง 

คาความเส่ียง 
ระดับสูง 

๑. การเอ้ือประโยชนตอพวก
พอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติ
ตอญาติหรือบุคลท่ีตนเองไดรับ
ผลประโยชน 

ดี  ✓  

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนหรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชนใดๆจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคลนั้นได
ประโยชนจากองคกร 

ด ี  ✓  

๓. การนําทรัพยสินของทาง
ราชการเพ่ือใชประโยชนสวนตัว 
    - การนําทรัพยสินทาง
ราชการไปใชโดยไมขออนุญาต 
เชน อุปกรณสํานักงาน รถยนต
สวนกลาง 

พอใช  ✓  

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ
จัดจางยังขาดความรูความเขาใจ
ในระเบียบท่ีเก่ียวของ ทําใหเกิด
การผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

ด ี  ✓  

 
 



๙ 
5. แผนบริหารความเส่ียง  
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

๑. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
    - การละเวนและเลือกปฏิบัติตอญาติหรือ
บุคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชน 

ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายเก่ียวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมอยางเครงครัด ไดแก 
๑.๑ ไมใชตําแหนงหนาท่ีราชการเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชนสวนตน ไมวาจะเปนของขวัญ รางวัล 
ความกาวหนา หรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ 
๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดผลตอการดํารงไว
ซ่ึงความเท่ียงธรรม หรือนําไปสูการขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตน และสวนรวม 
๑.๓ แกไขปญหาความขัดแยงในผลประโยชน โดยยึดม่ันใน
ผลประโยชนทางราชการเปนสําคัญ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ท่ีทําใหองคกรเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ประชาชนขาดความไววางใจ 
๑.๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคําแนะนําเก่ียวกับการให 
การรับของขวัญ ของกํานัล การรับรอง และการจัดการกับ
ผลประโยชนทับซอน  
 

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
หรือสินบน 
    - การถามนําถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคลนั้น
ไดประโยชนจากองคกร 

ควบคุม กํากับ ดูแล ใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกปญหาการทุจริตอยางเครงครัด 
ไดแก 
๒.๑ ตองไมถามนําถึงการให การรับของขวัญ ของท่ีระลึก 
ของกํานัลหรือผลประโยชนใดๆ 
๒.๒ หากมีสถานการณดังกลาวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับ
ของกํานัล ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด โดยอธิบายวา
เปนการขัดตอกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเปนกลางใน
การปฏิบัติหนาท่ี 
๒.๓ กอนรับหรือใหของขวัญ ของท่ีระลึก ของกํานัลหรือ
ประโยชนใดๆ ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบายของรัฐ 
๒.๔ กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรบัเงิน
สมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง 
 

 
 



๑๐ 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

๓. การนําทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใช
ประโยชนสวนตวั 
    - การนําทรัพยสินทางราชการไปใชโดยไม
ขออนุญาต เชน อุปกรณสํานักงาน รถยนต
สวนกลาง 

 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกปญหาการทุจริตอยางเครงครัด 
ไดแก 
๓.๑ ใชทรัพยสินทางราชการ เชน โทรศัพท ไฟฟา น้ํา 
รถยนต หรือวัสดุสํานักงาน เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
๓.๒ ไมเบียดบัง ยักยอกทรัพยสินของทางราชการเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
๓.๓ ระมัดระวังไมใหทรัพยสินของทางราชการชํารุด
เสียหายกอนเวลาอันควร การซอมแซมหรือบูรณะถือเปน
ตองกระทําตามความเหมาะสม  
 

๔. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยังขาด
ความรูความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของ ทํา
ใหเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

ควบคุม กํากับ ดูแล ใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซ้ือจัดจาง อยางเครงครัด 
ไดแก 
๔.๑ ผูรับผิดชอบดานงานจัดซ้ือจัดจาง รายงานสรุปการ
จัดซ้ือจัดจางรายเดือน และเสนอหัวหนาสวนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 
๔.๒ ผูรับผิดชอบดานงานจัดซ้ือจัดจาง ตองไมเก่ียวของ
สัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง 
๔.๓ ผูรับผิดชอบดานงานจัดซ้ือจัดจาง ปฏิบัติตาม ระเบียบ
กฏหมายในงานการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด  และเขา
รวมอบรมใชระเบียบกฏหมายในงานจัดซ้ือจัดจางท่ีเปน
ปจจุบัน 
 

 
 


