
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองจะไม่มีการทุจริต ทําให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันว่าเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์
สุจริต  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ดําเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันการทุจริต อันมีเป้าหมายให้
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ท่ีมีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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การการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง  

การทุจริตการทุจริต  
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องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
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รายงานผลรายงานผล  

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง  

การทุจริตการทุจริต  
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565  

(รอบ 6 เดือน)(รอบ 6 เดือน)   
  
  

องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  

  



 

 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

คํานํา 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง จะไม่มีการทุจริต ทําให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันว่าเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ดําเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันการทุจริต อันมีเป้าหมายให้
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ท่ีมีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

  
        องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
                                                                                                เมษายน 2565 
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 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในด้านการป้องกันการทุจริต  
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน ์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาค ส่วนตื่นตัว
และละอาย ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ขยายออกไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ท่ีมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้าน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร 
และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ ให้มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกํ้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และประชาชนมีความเชื่อม่ัน
วา่เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
   จากยุทธศาสตร์และแผนท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมี
เป้าประสงค์ สําคัญเพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต และคํานึงถึงบทบาทของทุกภาค
ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง ต่อต้าน และปราบปราม
การทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มเข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
กลุ่มงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรม มีบทบาทหน้าท่ีในด้านการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะ
มาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เสนอต่อหัวหน้า
ส่วน ราชการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการ รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัด จึงได้ประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึนเพ่ือกําหนดเป็นมาตรการสําคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เป็นกลไกในการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกัน  
การทุจริตในประเด็น ๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒) การใช้รถส่วนกลาง และ ๓) ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency 
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Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีจะช่วยสนับสนุนต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงข้ึน อีกท้ังเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
วัตถุประสงค ์ 
   ๑. เพ่ือรายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการดําเนินงาน การกํากับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกัน 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
นิยาม  
   การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หมายถึง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา 
พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
การเปิดเผยข้อมูลในระบบ eGovernment Procurement (e-GP)  
   การใช้รถส่วนกลาง หมายถึง การกํากับดูแลและการสอบทานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หมาย ถึ ง (Conflict of Interest) อ งค์ กรส ากล  คื อ  Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ สาธารณะท่ี
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ดังนี ้ 
   ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และ ผลประโยชน์สาธารณะเกิดข้ึน  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็นว่ามี 
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย 
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะ 
ทับ ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
   หน้าท่ีทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interest) 
มี ๒ ประเภท  
   - ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง  
   - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาทและการทํา 
บทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้นทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทํา 
บทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ 
ความ ลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
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   ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ 
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามา 
จัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได ้ 
   ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีเข้าข่ายผลประโยชน ์
ทับซ้อนมี ๗ ลักษณะ ดังนี ้ 
   ๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับของขวัญและ 
ความสะดวกสบายท่ีเกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี การรับของขวัญมี ได้
หลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของท่ีซื้อ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงใน 
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให ้
ของขวัญนั้น  
   ๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self – Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว 
หรือพวกพ้อง จากตําแหน่งหน้าท่ี เป็นการใชต้ําแหน่งหน้าท่ีเพ่ือตนเอง  
   ๓) การทํางานหลังเกษียณ (Post - Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและ 
พวกพ้อง  
   ๔) การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นท่ีปรึกษาและ 
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตําแหน่งสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ 
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษ 
ภายนอกท่ีไม่ใชอํ่านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
   ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทางราชการ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ 
หรือนําข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  
   ๖) การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer, Property for 
Private advantage) การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน ์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน ์ 
   ๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมือง เพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น  
   การรับสินบน หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ 
จูงใจให้กระทําการหรือไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วย 
หน้าท่ี  
   ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) เป็นค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยท่ีจ่ายให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้ม่ันใจว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะดําเนินการตาม 
กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นใหด้ําเนินการรวดเร็วข้ึน ดังนั้น การรับค่าอํานวยความสะดวกจึงมีความเสี่ยง
สูงท่ีจะกลายเป็นการรับสินบน  
   ค่ารับรอง (Hospitality) และของขวัญ (Gifts) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ 
หน่วยงานหรือบุคคลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททาง 
สังคม ถือเป็นการรับสินบนหากเพ่ือการจูงใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ปัจจัยท่ีทําให ้
เกิดข้ึนได้ เช่น เจตนา มูลค่า ช่วงเวลา  
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   การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมถึง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การใช้รถ
ส่วนกลาง และผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกกระบวนงานจาก
ภารกิจท่ี อาจก่อให้เกิดการทุจริต นําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือ ป้องกันการทุจริต ใช้เป็นกลไกในการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลด้าน 
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได ้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด 
ความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงาน
แต่อย่างใด  
   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เม่ือปี ค.ศ. ๑๙๙๒ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ใช้มาตรฐาน COSO 
๒๐๑๓ องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และองค์ประกอบท่ี ๕ กิจกรรม 
การกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้
   1. Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึน
ซ้ําอีก  
   2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องท่ีน่าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร  
   3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดในส่วน
ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่า
ทําไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทําการทุจริต
เข้ามาได้ได้อีก  
   4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor)  
 
 

บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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   องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม  
กํากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

 
 
 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ กําหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต เป็น 2 ด้าน 3 งาน ประกอบด้วย  
   ด้านท่ี 1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
     1) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ 
    2) การใชร้ถส่วนกลาง 
  ด้านท่ี 2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
     1) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

การใช้รถส่วนกลาง 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
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ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้คัดเลือกกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทท่ี
จะทําการประเมิน โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาม
ข้ันตอน ดังนี ้
 

1. เลือกงานด้านท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2. เลือกกระบวนงานจากงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

3. เตรียมข้อมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
  
 
 
 

การระบุความเสี่ยง ๑ 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 2 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 3 

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 4 

แผนบริหารความเสี่ยง 5 

การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 6 

จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 7 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 8 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 9 
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งานด้านท่ีจะทํา 
การประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนงานจากงาน 
ท่ีจะทําการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต 
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีตรวจรับ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อตกลง 
3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 
4. ผู้บังคับบัญชากํากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

 2. การใชร้ถส่วนกลาง 1. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไป
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง 
2. การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

2. ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและการรับสินบน 

1. การรับของขวัญ/รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด 

1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใด เพ่ือจูงใจให้กระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัดต่อ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทํา
อันชอบด้วยหน้าท่ี 
3. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือ
เปน็โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

 
ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  นําข้อมูลท่ีได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนย่อยในการระบุความเสีย่ง 
โดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต และคํานึงถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทาการประเมิน ดังตารางท่ี ๑ 
  เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
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ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
Unknown 
Factor 

1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ 
ปญัหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด
ของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

� 
 

 

 ๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทาง
ปฏบิัตท่ีิเก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

� 
 

 

 

WORK 
SHOP 

Risk 
dentification 

Risk 
Identification 

เทคนิคใน 
การค้นหาความ 
เสี่ยงการทุจริต 

 

การระดม 
สมอง 

การ
ออกแบบ 
สอบถาม 

ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็น 

ท่ีมีโอกาสเกิด 

การ 
สัมภาษณ์ 

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกบั
องคก์รอื่น 
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ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
Unknown 
Factor 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
๓) การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจํา และพนักงานจ้าง 
เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด (เช่น 
ของขวัญ/ของท่ีระลึก การรับรอง การอํานวยความสะดวก 
ทรัพย์สินต่าง ๆ) สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทําการ/
ไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลา
การกระทําอันชอบด้วยหนา้ท่ี  

 � 
 

 

Know Factor ความเสี่ยงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานมาแล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

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

 
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 

   

 
 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
  ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

   

 
 

สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
 ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุม 
 ข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกต ิ 

   

 
 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ี  
  ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่าง 
  ใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 
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 ตาราง 2 สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด
ของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผูร้ับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

    

 ๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

    

2 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ไดแ้ต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด
ของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

    

 
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากท่ี
เป็น สีส้ม และสีแดง จากตาราง 2 มาทําการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ีมีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า 
ดังนี ้ 
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   3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือข้ันตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีต้องทํา 
การป้องกัน ไม่ดําเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจําเป็นต่ําในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
   3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
    - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู ้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2  
 

ตาราง 3.1 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (Risk level matrix) 
 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับ 
ความจําเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3      2       1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3      2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จําเป็น X รุนแรง) 

1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง
ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

3 3 9 

 
 
 
 



- 13 - 

 

 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับ 
ความจําเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3      2       1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3      2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จําเป็น X รุนแรง) 

 ๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

2 3 6 

2 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง
ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

2 2 4 

 

ตาราง 3.2 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
 
 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสด ุและคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม
รายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ 
ผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้าง  

 
 

3 
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ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

 ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องและ
ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดแุละคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

 ๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

2  

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
๓) การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจํา และพนักงานจ้าง 
เรียก รบั หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด (เช่น 
ของขวัญ/ของท่ีระลึก การรับรอง การอํานวยความ
สะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือ 
จูงใจใหก้ระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี  

 
2 

 

 
ตารางท่ี 3.3  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือข่าย  

 X  

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม Financial    X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุม่เป้าหมาย Customer/User    X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process   X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู ้Learning & Growth  X   
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  ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
  ข้ันตอนท่ี 4 ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตาราง 3.1 มาทําการประเมิน 

การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพ 
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี ้ 
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได ้มีความเข้าใจ  
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได ้ไม่มีความเข้าใจ  
 

ตาราง 4 การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 
ระดับต่ํา 

ค่าความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง 
ระดับสูง 

1.การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจ
รับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือ
ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

พอใช้ 
 
 

 
 

ค่อนข้างต่ํา 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ค่อนข้างสูง 

๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผล 
การตรวจสอบระยะทางและสถานท่ีขอใช้
รถส่วนกลาง 

พอใช้ 
 
 

ค่อนข้างต่ํา ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
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โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 
ระดับต่ํา 

ค่าความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง 
ระดับสูง 

2.ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
๓) การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ี
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจํา 
และพนักงานจ้าง เรียก รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด (เช่น 
ของขวัญ/ของท่ีระลึก การรับรอง การ
อํานวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้
กระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลา 
การกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี 

 
พอใช้ 
 
 

 
ค่อนข้างต่ํา 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

ตารางท่ี ๔ นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓.1 มาทําการประเมินการควบคุม  
               ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีทํา  
               การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะ 
               ได้นําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง  
 
  ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
   ข้ันตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk –Control Matrix Assessment ในข้ันตอนท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง  
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ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสด ุ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรยีก
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง
ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความ
ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี
ส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ
ราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากํากับดูแลกระบวนการจัดซื้อ
จัดจา้งอย่างเคร่งครัด  

5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
พนกังานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 ๑.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง 

๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัตท่ีิ
เก่ียวข้อง  
๒. การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. จดัทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม 
การปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
5. จัดทําป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 
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ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No 
Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
๓) การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณ
หรือเปน็โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจํา และ
พนักงานจ้าง เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด (เช่น ของขวัญ/ของท่ีระลึก การ
รับรอง การอํานวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจใหก้ระทําการ/ไม่
กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี 

 
 
1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจใหก้ระทําการ/ไม่
กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี  
๓. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัตติ่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
6. จัดทําช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสาร
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

 
  ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
   ข้ันตอนท่ี 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
 
ตาราง 6 จัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุท่ีมีความรู้ความสามารถใน
เรื่องท่ีตรวจรับ  
๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจความถูกต้องและครบถ้วน 

 
 
 
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่อง
ท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ 
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ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
 ตามข้อตกลง  

๓) เจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี
ส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย
ใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” 

รับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม
รายการ/รายละเอียดของ TOR 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือ
ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรบั
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่า
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วน
เสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละ
ครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

 1.๒ การใชร้ถส่วนกลาง  
๑) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกํากับดูแลการ
ใชร้ถส่วนกลางให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัตท่ีิ
เก่ียวข้อง  
๒) หน่วยงานจัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง ประจํา 
เดือน และรายงานผู้บริหาร  

 
๑) การใชร้ถส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัตท่ีิ
เก่ียวข้อง  
๒) ขาดการจัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใชร้ถส่วนกลาง  

   

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบน  
1. ปฏบิัติตามนโยบายงดรับ 
ของขวัญ (No Gift Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือ
จูงใจใหก้ระทําการ/ไม่กระทําการท่ี
ขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วย
หน้าท่ี  
๓. ไม่ใชต้ําแหน่งหน้าท่ีหรือ 
การกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

 
 
1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด  
๓) การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือ 
การกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
- ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ประจํา และพนักงานจ้าง เรียกรับ
หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด (เช่น ของขวัญ/
ของท่ีระลึก การรับรอง การอํานวย
ความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) 
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจ 
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ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
  ใหก้ระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัด

ต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วย
หน้าท่ี 

   

 บริหารจัดการความเส่ียงตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตใน
ภาพรวม ดังน้ี 
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกันการทุจริต อบต.ตะเคียนทอง 
๒. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรยีน
การทุจรติ  
๓. รับข้อร้องเรียน วินิจฉัย 
ข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
การใช้รถส่วนกลาง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการรับสินบน รวมท้ัง
ติดตามประเมินผลการดําเนินการต่อ
ข้อร้องเรียน ให้เป็นท่ียุติตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการท่ีเกี่ยวข้อง  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
6. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
7. ติดตามประเมินผล  
การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
การทุจริต อบต.ตะเคียนทอง 

ความเสี่ยงการทุจริต  
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 
2. การใช้รถส่วนกลาง 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบน 
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ตารางท่ี ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางท่ี ๕ ว่าอยู่ใน 
               สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได ้
 
 
 

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพ่ิม 

    
 
 

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม
มาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

    
 
 

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริต
ไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได ้

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี

การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล 
กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1 การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ภาครัฐ 

การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสด ุ

๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มี
ความรู้ในเรือ่งที่ตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสด ุและคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสด ุ
ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามรายการ/
รายละเอียดของ TOR 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้รับจ้าง หรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้าง  
๒. ขาดข้อมูลการรับรอง
ตนเองว่าไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสยีใด ๆ กับผู้เสนอ
งานในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ 
2. ผู้บังคับบญัชาขาด
การควบคุมอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากมีความไว้ใจ
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 

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

   �    1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุที่มคีวามรู้
ความสามารถในเรื่อง
ที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดตุรวจ
ความถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
ข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ
และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) 
ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสยีใด ๆ กับผู้
เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชา
กํากับดูแล
กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด  

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดภุาครัฐ 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี
การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล 
กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

     7. หนังสือแจ้งเวียน
แนวทางปฏิบัต ิ

       5. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดทําคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหาร 
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี
การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล 
กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

2 การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ภาครัฐ 

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

1. เจ้าหน้าที่ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ 
2. ผู้บังคับบญัชาขาด
การควบคุมอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากมีความไว้ใจ
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
3. ผู้ขอใช้รถบางคนไม่
ตระหนักและให้
ความสําคญัในการเขียน
ขอใบอนุญาต 

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

   �    ๑. ตรวจสอบการขอ
อนุมัติใช้รถส่วนกลาง
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง  
๒. การจัดทํารายงาน
สรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทาง
และสถานที่ขอใช้รถ
ส่วนกลาง  
3. การส่งบคุลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ 
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัต ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทําคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสรมิ 

๑. การใช้รถ
ส่วนกลางเป็นไป
ตามระเบียบ
และแนวทาง
ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒. รายงาน
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถ
ส่วนกลาง 
จากรายงานผล
การตรวจสอบ
ของหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี
การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล 
กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

             การปฏิบัติงาน เพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
5. จัดทําป้ายบันทึก
การขอใช้รถ
ส่วนกลาง 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี
การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล 
กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

3 ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การรับสินบน  
 

การรับของขวัญ/ 
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  
 

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

1) การไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายงดรับของขวัญ 
(No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  
๓) การใช้ตําแหน่ง
หน้าที่หรือการกระทํา  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ 
 

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

   �    1. ปฏิบัติตาม
นโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือ
ยอมรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อ
จูงใจให้กระทําการ/
ไม่กระทําการที่ขัดต่อ
หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการ
กระทําอันชอบด้วย
หน้าที่  
๓. ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่หรือการ
กระทําที่เป็นคณุหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคต ิ 
4. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
การเรยีกรับ
ของขวัญ/รับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ี
การเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 
ด้าน 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ ไม่

ม ี
ต่ํา
มาก 

ต่ํา ปาน 
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

             เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัต ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทําคู่มือ 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของพนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
6. จัดทําช่องทาง
ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล
ข่าวสารการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผู้รายงาน  นายสมพร  มานะจิตต ์ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ

ตรวจรับพัสด ุและคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชนต์่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องท่ีตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง 
(Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผูเ้สนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากํากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด  

5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดําเนินการจัดการความเสี่ยง � ยังไม่ได้ดําเนินการ 

� เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
� เริ่มดําเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
� ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
� เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
................................................................................................... 
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รายละเอียดข้อมูลการดําเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องท่ีตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง 
(Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากํากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด  

5. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 

ตัวช้ีวัด จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

ผลการดําเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายสมพร  มานะจิตต ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สังกัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรมด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การใช้รถส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ๑. การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวข้อง  
๒. ขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานท่ีขอใช้รถส่วนกลาง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง  
๒. การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ี
ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
5. จัดทําป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดําเนินการจัดการความเสีย่ง � ยังไม่ได้ดําเนินการ 

� เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
� เริ่มดําเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
� ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
� เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดําเนินงาน ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง  
๒. การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ี
ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. จัดทําป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัด ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏบิัติท่ี
เก่ียวข้อง  
๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ีขอใช้รถ
ส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ผลการดําเนินงาน ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้อง  
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 ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ีขอใช ้

รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้รายงาน นายสมพร  มานะจิตต ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สังกัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรมด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  

2. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
๓. การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูง
ใจให้กระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี  
๓. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. จัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
6. จัดทําช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดําเนินการจัดการความเสี่ยง � ยงัไม่ได้ดําเนินการ 

� เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
� เริ่มดําเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
� ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
� เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดําเนินงาน 1. กําหนดนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูง
ใจให้กระทําการ/ไม่กระทําการท่ีขัดต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ี  
๓. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือการกระทําท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. จัดทําช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน



- 33 - 

 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ตําบลตะเคียนทอง 
ตัวช้ีวัด จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเรียกรับของขวญั/รับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ผลการดําเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายสมพร  มานะจิตต ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สังกัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 

 



                
  
  
  
  
  
  
  

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี   8416084160  
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