
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 องค์การบริหารสว่นตา้บลบ่อน้า้รอ้น 
อ้าเภอกันตงั  จงัหวัดตรงั  

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ประจา้ปีงบประมาณ 2565  



 
คา้นา้ 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ  
ที่ค้นหาต้นตอ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ้าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ปัญหาการทุจริต ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ้านงของ
ทุกองค์กรที่ร่วม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
  การน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด้าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการ
น้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ้า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขาม เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล   
โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตภาครัฐ ตามค้าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557           
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่ก้าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน จึงได้ด้าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้ 
หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

         หน่วยตรวจสอบภายใน 
         องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 

          ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 

 

 



การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง ได้ด้าเนินการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร และเป็นการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  ซึ่งการทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอ้านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ้านาจมีวัตถุประสงค์
ส้าคัญเพ่ือให้ บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท้าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส้านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรถือเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การน้าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด้าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ้า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท้างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น้าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการก้ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส้าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้    
   

 
 

/องค์ประกอบที่ 1... 



 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
   หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก้ากับดูแล  
   หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ้านาจการสั่งการชัดเจน  
   หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
   หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต้าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
   หลักการที่ 6 ก้าหนดเป้าหมายชัดเจน  
   หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
   หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
   หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
    หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
   หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
   หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
   หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
   หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด้าเนินต่อไปได ้
   หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม    
   ภายใน  
  องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก้ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
   หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง
และน้าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท้างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท้าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  
 
องค์ประกอบที่ท้าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก้ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท้าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 

 
 

/ขอบเขตประเมิน... 
Opportunit
y 



ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
ลักษณะการทุจริตในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

  1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท้าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ้านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  
  1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่วงว่างที่ท้าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เข้มแข็ง ระเบียบกฎหมายไม่รัดกุม และอ้านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท้า
ให้เกิดการทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท้าให้คนใน
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่้ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะกระท้า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3. การขาดกลไกลในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท้าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 
 
 
 

/4.การผูกขาด... 



 4. การผูกขาด ในบางกรณีการด้าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด้าเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท้าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท้าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหา ช่องทางเพ่ือ “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7.มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต้าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท้าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่ละอายต่อบาปบุญและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
วธิวีเิคราะห์ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิัตงิานที่อาจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อนขององค์การบรหิารสว่นตา้บลโคก
ยาง พบวา่ ไมม่ีความเสีย่งหรอืโอกาสการทจุรติหรือผลประโยชนท์บัซ้อน  
   เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ้าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และการก้าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ  ด้าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกดิการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ที่มีประสิทธิภาพ 
  การด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ้าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ  
    
เกณฑม์าตรฐานระดับโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง 

ระดบั โอการทีจ่ะเกิด ค้าอธบิาย 
5 สงูมาก เกดิขึน้เปน็ประจ้า 
4 สงู เกดิขึน้บ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง เกดิขึน้บา้ง 
2 น้อย เกนิขึ้นนอ้ย 
1 น้อยมาก เกดิขึน้ยาก 

 

 

 

 

/เกณฑ์มาตรฐาน... 

 



เกณฑม์าตรฐานระดับความรนุแรงของผลกระทบ 

 
 การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส้าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผล คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) และน้ามาจัดระดับความส้าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก้าหนดแผนภูมิความ
เสี่ยง ดังนี้ 
 

     X                                                 = 

เกณฑค์วามสามารถในการยอมรบัความเสีย่ง 

ระดบั ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนนระดบั ความเสีย่ง การแสดง 
แถบส ี

มาตรการกา้หนด 

 
4 

 
สูงมาก 

 
15-25 

 จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มี
มาตรการลดและประเมินซ้้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

 
3 

 
สูง 

 
9-14 

 จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในที่
ยอมรับได้ 

 
2 

 
ปานกลาง 

 
4-8 

 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ 
ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ ไม่ได้ 

 
1 

 
น้อย 

 
1-4 

 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ 
ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดข้ึน 

/เกณฑ์มาตรฐาน... 

ระดบั โอการทีจ่ะเกิด ค้าอธบิาย 
5 สงูมาก มูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 ล้านบาท และ/หรือ มีการ

เผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง 
4 สงู มูลค่าความเสียหาย 5 แสนบาท - 5 ล้านบาท และ/หรือ มีการ

เผยแพร่ข่าว มากกว่า 15 วัน 
3 ปานกลาง มูลค่าความเสียหาย 1 แสนบาท – 5 แสนบาท และ/หรือ มีการ

เผยแพร่ข่าว 2 - 3 วัน 
2 น้อย มูลค่าความเสียหาย 1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท และ/หรือ มีการ

เผยแพร่ข่าว 1 วัน 
1 น้อยมาก มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 1 หมื่นบาท ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเส่ียง 
ระดบัความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

คะแนนระดบั 

ความเส่ียง 



เกณฑม์าตรฐานระดับความเสีย่ง 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 

  
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ้าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ย งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจน้าไปสู่การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า 
ประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและ ประเมินซ้้า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่มี ส้าหรับประเด็นที่มี ระดับความเสี่ยงสูง 
จ้าเป็นต้องเร่งจัดการ ความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้มีแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงคือ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยควรจัดให้มี
การปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุส้านักงาน หรือวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
กรณีของกองช่าง เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง  
 
 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทบัซ้อน
อยา่งไร 

โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/5) 

ระดบัของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

ระดบั 
ความเสีย่ง 

มาตรการป้องกนัความ
เสีย่งผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 
การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุ

เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

 
2 

 
3 

 
6 

(ปานกลาง) 

-สืบราคาสินค้าจาก
ร้านค้าหลายๆร้าน 
-เข้มงวดในการตรวจ
รับพัสดุหรือการจ้าง 

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 



ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทบัซ้อน
อยา่งไร 

 

โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/5) 
 

ระดบัของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

ระดบั 
ความเสีย่ง 

มาตรการป้องกนัความ
เสีย่งผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วน 
ตัว 

 
1 

 
3 

 
3 

(น้อย) 

-พิจารณาพ้ืนที่หรือ
สถานที่จัดโครงการให้
สอดคล้องและเหมาะ 
สมกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดโครงการ 

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น้า
เงินที่ลูกหนี้กองทุน
ต่าง ๆฝาก มาช้าระ
ให้กับการเงินแต่กลับ
น้าเงินไปใช้ส่วนตัว 

 
1 

 
2 

 
2 

(น้อย) 

-ประชาสัมพันธ์ให้
ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ 
มาช้าระเงินด้วยตนเอง
และรับใบเสร็จทุกครั้ง 

การน้าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์
ส้านักงานต่าง ๆ เช่น 
รถ,วัสดุ,เครื่องมือ
ฯลฯ 

 
2 
 

 
2 

 
4 

(ปานกลาง) 

-มีการท้าทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

การลงชื่อ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรง
ตามความเป็นจริง 

1 2 2 
(น้อย) 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้จัดสรร
ทรัพยากรน้าไปใช้
มากเกินความจ้าเป็น
ในแต่ละภารกิจ  

 
1 

 
2 

 
2 

(น้อย) 

-มีการบันทึกการใช้
ต่าง ๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส้านึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การจัดประชุม 
ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ 

 
2 

 
2 

 
4 

(ปานกลาง) 

-สถานที่ มีความเหมาะ 
สมกับงบประมาณ 
-วิทยาการมีความรู้
ความเหมาะสมกับงาน
หรือโครงการนั้น ๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่น
ขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้น ๆ 

 
1 

 
2 

 
2 

(น้อย) 

-ผู้ปฏิบัติต้องท้าตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 

/ในการ... 



 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจน้าไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่จะเกิดจากการ
ทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงข้างต้น โดยน้ามาก้าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ ในการประเมิน
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจน้าไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต้าบล
บ่อน้้าร้อน 
 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด้าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ราชการและด้าเนินการสร้างจิตส้านึกพนักงานส่วนต้าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด้าเนินการที่ส้าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน้าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจ้าปี 2565 ดังนี้ 

 1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต้าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

 3 การจัดท้าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน้าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

 4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ
ร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 


