
                    

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
ท่ี   ลบ 80501/139                 วันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2565      
เร่ือง   การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

1. เร่ืองเดิม 
ตาม ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ให้ดำเนินการ
ตามกรอบแนวทางการประเมินฯ ตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด น้ัน 

2. ข้อเท็จจริง  
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ข้อ O36 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ซึ่งแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดของการประมวลผลเช่นเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการและดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการปี พ.ศ. 2565 

3. ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  3.1 หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.4/ว6367 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุม
ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                     3.2 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0009/ว 0090 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     4. ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  4.1 เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   4.2 เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ/ให้แจ้งการประชุมสำนักงานประจำเดือน/แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษาฯและสำนักปลัดได้ทราบ และโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมน้ี 

      
 
     ลงชื่อ     

        (นายภาณุมาศ  มาสี) 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ทราบ/ข้อพิจารณา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

............................................................................................................................................................................................
.......................................... 

 

       
            (นางสาววิไลลักษณ์  เกษยา) 

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                                                             หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

ทราบ/ข้อพิจารณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 

.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  
   
 

               (นายณฤพน  พรมมานอก) 
              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 
 

ทราบ/ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
 

.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................   
  
      อนุมัติ             ไม่อนุมัติ 
 

 .  
       (นายวินัย  แป้นซื่อ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง



 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าชา้ง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 
 

 

จัดทำโดย 

สำนักปลัด 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 



 

คำนำ 

 ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้อตอ
ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจำนงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ท่าช้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม 
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ท่าช้าง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

          สำนักปลัด 
             องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
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ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 9/2 หมู่ที ่ 4 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระ
โบสถ์ จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 42 
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองแขม  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนอง
แขม และตำบลสระโบสถ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถลุงเหล็ก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลดงพลับ แบ่งการ
บริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย 
  1. สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกต้ัง ดูแลการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองสำนักปลัด หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติการช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี  งานนำส่งเงินเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบในสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและ
ประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานคุมทะเบียน งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 
งบประมาณราคา งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำ
ทะเบียน ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดต้ังซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล งานจัดทำประวัติการใช้
เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  4. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ งานสังคมสงเคราะห์ผู ้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที ่พึ ่ง ผู ้ประสบภัยพิบัติ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาศ งานจัดทำแผนชุมชน งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งานด้านการส่งเสริมอาชีพ งานสภา
เด็กและเยาวชน งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์  งานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  จากข้อม ูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งท่าช้าง ที ่จะต้อง
ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในหารให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างให้ดีขึ ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงให้การเกิดทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โดยใช้หลัก SWOT Analysis สภาพแวดล้อมภายใน 
 2.สถานการณ์การทุจริต 
  การทุจริตคอร์รัปชั่น คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ที ่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน 
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) มี
ความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็น
การเฉพาะประเทศ โดยจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ
สาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบน
พื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย 
สำหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการ
เงินที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเมศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยน้ันการทุจริตมีอยู่ในทุก
ระดับต้ังแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ตลอดจน
การทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริต 
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คอร์รัปชั่นประเภทหนึ ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส ่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ
จริยธรรมด้วยการใช ้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทำให้เกิดผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสีย
ไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความเป็นธรรม 
 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือข ้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว ่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำน้ันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และ
รูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ 
  3.2 การวิเคราะห์ความเสี ่ยง หมายถึง ระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน      
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
  1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ ์ (Strategic Risk : SR) คือ ความเสี่ยงที่ เก ิดจากกิจกรรม
ทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
  2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการน้ันๆ 
  3)  ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอนโดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบานการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน     
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพ การแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้องทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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  3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่าน้ัน 
 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือ
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่าน้ัน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางป้องกันยับยั้งการทุจริต 
หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัญกาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติความเสี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทำให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี  
จริยธรรม  
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏบิัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างประจำปีงบประมาณ 2565 โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังน้ี 
  ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส ี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการข ัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
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  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง  
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  
  ๒) การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   - การรับ - จ่ายเงิน  
  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
  - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ  
  - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 
  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์  
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
  ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
  - สูญเสียงบประมาณ  
  - เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
  ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔.๑) การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส ข้อบังคับว่า ด้วยเรื ่องจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื ่องประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน และเรื่องนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แจ้ง ส่วนราชการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลากรภาครัฐ
ทุกระดับ รับทราบประกาศและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด  
  ๔.๒) การจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังน้ี       ก. 
ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแล และการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ข. จัดทำแผ่นพับ สื่อวิดีทัศน์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ  
  4.3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั่น 
ระหว่าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักปลัด กองคลัง กองช่างและกองการศึกษา  
  4.4) ส่งเสริมให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
สุจริตไทย เพื่อพัฒนา ความรู้และแนวทางสู่การเป็นข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีเกียรติและก้าวหน้า
ในอาชีพได้อย่างมั่นคง ให้ความรู้เรื ่องการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางการป้องกันและแนวทางความ 
ร่วมมือในการช่วยจัดการทุจริตในสังคม  
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  4.5) ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application กฎหมาย ป.ป.ช.100 
และ 103 ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อเพิ่มช่องทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
บทบัญญัติเรื ่องการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
  4.6) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อให้ผู ้เข้ารับการ
อบรม  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใส สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติ  
  ๔.๗) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ใน เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล รวมแสดงพลัง
คนไทยไม่โกง  
  4.๘) การนำแผนการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัยศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กนักเรียน
เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่ประเทศชาติ 
  4.๙) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม พร้อม ประกาศให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างส ังคมไทยให้เป็ นสังคมปราศจากการทุจริตและปราศจากการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  4.1๐) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  4.1๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  
   4.1๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง การพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุจริต หรือ บริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ  
  ๔.1๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างสม่ำเสมอ และต่อเน่ือง  
  ๔.1๔) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง https://www.thungthachang.go.th/ 
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  ๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
และนำมากำหนดพฤติกรรมที่นำไปสู่ การเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังน้ี  
  ๑) การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
  ๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 
  ๓) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้
วิเคราะห์ถึงโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดการทุจริต ประพฤติชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างตน นำมากำหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ดังน้ี 
  ๕.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
                    เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังน้ี 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก   2=น้อย 3=ปานกลาง     4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ความถี่ที ่อาจเกิดเหต ุการณ์
ห ร ื อ ข ้ อ ผ ิ ดพล าด ใ นการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย :เดือน/คร้ัง
,ปี/คร้ัง) 

5 ปี/คร้ัง 2-3 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง      1-6 
 เดือน/คร้ัง 
 หรือไม่เกิน 
  1 คร้ัง/ปี 

  1 เดือน/คร้ัง 
  หรือ มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 
 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น-5 
หมื่น 

5 หมื่น-2 
แสน 

2 แสน-1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต 
 

เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 
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ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน/ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน 
ส่วนตำบล 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบด ้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไ ม ่ เ ก ิ น  1 
เดือน 

ไ ม ่ เ ก ิ น  3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 เดือน 

                                      
  ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ  

 

     

     

     

     

     

 

 
 
  5.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสาม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้
งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ
ดังน้ี 
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่
จะเกิดน้ันมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี 
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 
 
 

สูงมาก 
 
สูง 
 
ปานกลาง 
 
ต่ำ 

                     5 

                     4 

                     3 

                     2 

                     1 

   1          2           3          4          5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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  5.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (LikeLihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังน้ี 
  1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5  คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับน้ีให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ันสามารถยอดรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับน้ีให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม 
 3) ระดับความเสี่ยงสูง (Hight) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด ความ
เสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงน้ันลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน มีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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 5.4 การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ท่ี ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความ 
รุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 

1.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
2.สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่
มีเหตุอันควร 

1.ผู้ขับรถยนต์ ไมม่ีการ
กรอกข้อมูลบันทึกการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
2.เมื่อออกนอกเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
การขออนุญาตผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C 

5 2 10 ปานกลาง ทุกสำนัก/ 
กอง 

2 การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดซื้อผิดระเบียบ 
2.ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่มม่ี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
3.มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

1.การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
2.ระเบยีบกฎหมายฉบบั
ใหม่ออกมาบังคับใช้
จำนวนมาก 
3.มีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
4.พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C 

5 2 9 ปานกลาง กองคลัง 



ท่ี ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความ 
รุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 การนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
 
 

1.เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

1.ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
2.ผู้ปฏบิัติทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 5 2 10 ปานกลาง ทุกสำนัก/ 
กอง 
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 6.แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ความเสี่ยง ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่ 
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 1.ถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3018 ลง
วันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถ ฯ พ.ศ. 
2548 
 

เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

- ทุกสำนัก/กอง 2 2 4 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที ่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระดัความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 1.ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึง
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
2.กำกับดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับเรื่องการขอรบั
สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 
3.ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 
4.กำกับดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับเรื่องการขอรบั
สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
กฎกระทรวง 
ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคำสั่งมอบ
อำนาจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างถูกต้อง  

- กองคลัง 2 2 4 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที ่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระดังความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 1.การจัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของราชการ 
2.การเสรมิสร้างจิตสำนึก
ในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
3.การตรวจสอบทรัพย์สิน 
(ส่วนกลาง)ของราชการเป็น
ประจำทุกวัน 
4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 
 
 

เพ่ือให้การนำ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทบัซ้อน 

ป ี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ข้าราชการทุกคนใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการในสังกัด 
อบต.ทุ่งท่าช้างมี
ประสิทธภิาพ คุ้มค่า 
เกิดประโยชน์ สูงสุด
และไม่นำทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

- ทุก
สำนัก/
กอง 

2 2 4 
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มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 

อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  จาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความ
เสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงน้อย ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วน
ตำบล  ทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังน้ี 
  1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
  1) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพ ัฒนาความรู ้ แก่บุคลการผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อ
กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  2) กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
  3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  4) หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
  5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้   
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริการ และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสำนึกสุจริต 
  2. การเบิกจ่าย 
  2.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  2.2) สร้างองค์ความรู้ รวบรวม และสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องเผยแพร่ให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
  2.3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  3.1) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3.2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
  3.3) ส่งเสริมให้เกิดความแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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  4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
  4.1 เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 
  4.2 หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.3 หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัย 
และคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันในทันที 
  5. การกำกับติดตาม 
  5.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในป้องกันความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    
ในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
  5.2 ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกๆ 1 เดือน กรณีเกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 
  
 
 
 
                 ( นายวินัย  แป้นซื่อ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 


