
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

คํานํา 
เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การ 

ป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหาร
ทุกคน และเป็นเจตจํานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม  ตระหนักถึงความสําคัญในบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นําแนวคิดการ
บริหารความ เสียงมาเป็นเคร่ืองมือดําเนินการ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นกับ ภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การ เพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชา โดยนําผลที่ได้มาจัดทําแผนบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ตามกรอบ
การประเมิน ความทุจริต ๓ ด้าน คือ ความเส่ียงการทุจริตที่เก่ียวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้ง กําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง
ในการป้องกัน ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลยมและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ความหมาย 
ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถงึ ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน 
  

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทางทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังน้ี 
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนินงาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลยม ที่มีประสิทธิภาพ 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identication) 
    ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงาน การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ตารางที่ ๑. ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

ประเภทความเสี่ยง 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแลว้) 

Unknown Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนเน่ืองจากต้องมีการติดต่อกับภาค 
เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

การรับของขวัญทรัพย์สินหรอืประโยชน์อ่ืน  

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการ 
รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทําใหบุ้คคล ภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการได้ 

  

 

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี  
• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับค่า  
• สถานะสีเหลอืง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  
• สถานะสีส้ม : ความเสียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่มีอํานาจควบคุมข้าหน่วยงาน ตามหน้าที่
ปกติ  
• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คน ที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
เน่ืองจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

    

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับใน โอกาสท่ี
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือ ใหกั้นตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อ ให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้
และผู้รับและอาจทําให้บุคคลภาย นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

 

    

 

๓. เมทรกิสร์ะดบัความเสี่ยง (Risk level matrix)  

๓.๑ ระดบัความจําเปน็ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สงูมาก 

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลต่อผูใ้ช้บริการ/ผู้มีสว่นได้เสีย/หน่วยงานที่กํากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/
การเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลต่อผูใ้ช้บริการ/ผู้มีสว่นได้เสีย/หน่วยงานที่กํากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/
การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 
 
 

ระดับความ
จําเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับของความ
รุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จําเป็น X รุนแรง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง 
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเน่ืองจาก
ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ 
ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจ 
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ 
และอาจทําใหบุ้คคล ภายนอกเข้าใจผิด 
ต่อกาปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ 

2 3 6 

 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 

SHOULD 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เสี่ยง ในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเน่ือง จากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ ใดๆแม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสท่ี เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท
ที่ ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตาม
อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ และอาจทําให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2  

 



๖ 

 

 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balancedced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเน่ือง 
จากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันใน สงัคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ับ
และอาจทําให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

   

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ระดบัการ
ควบคุมความเสี่ยงการทจุรติ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี 

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจา่ยเพ่ิม 

พอใจ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มี ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การ

จัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับปาน
กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน การ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเน่ืองจากต้องมี การ
ติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

    

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืน 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้ จะ
เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ ผู้รับและอาจ
ทําให้บุคคลภายนอกเข้าใจผดิ ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

    



๘ 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖4 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้วเสร็จ 

 

หมายเหตุ 

๑. การ 
ดําเนินการ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

การดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อ
กับภาคเอกชนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.จัดทําแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ 2564 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 
3. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญา 

๔. การรายงานการให้หรือรบัผลประโยชน์อื่น 

กองคลัง/
งานพัสดุ 

รายงานและเผยแพร่แผนต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในเว็บไซต์
ของอบต.ยมและรายงานการ
ดําเนินงาน รายเดือนและรายไตร
มาสเสนอผู้บรหิาร 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. การรับ
ของขวัญ
ทรัพย์สิน
หรือ
ประโยชน์
อื่น 

การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะ
เป็นการรับในโอกาส ที่
เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมอย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับและอาจทํา
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจ
ผิดต่อการปฏิบัติงาน
หน้าที่ราชการได้ 

๑. เจ้าหน้าที่ของอบต.ยมต้องไม่รับหรือถามนําถึงการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้น 

แต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา 

๒. ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร
แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการ
ป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกทั้งเพื่อประโยชน์ใน
การสร้างเสริมทัศนคติ 

ในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของอบต. 

 

 

เจ้าหน้าที่
ทุกคน 

อบต.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รบั
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 
๒๕๔๓ ,ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
หนังสือที่ มท.๐๒๒๖.๒/ว ๗๕๒๓ ลง
วันที่ ๒๗ธันวาคม ๒๕๕9 เรือ่ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด 

 

ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ 



๙ 

 

 


