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ค ำน ำ 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ท่ี
ค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง ของทุกองค์กร ท่ีร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ี
พบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงใน
องค์กร จึงได้น าแนวคิดการบริหารความเส่ียงมาเป็นเครื่องมือด าเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด  ความเสียหาย 
และความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานในอนาคต โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล  เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/
๒๕๕๗ ลงวันท่ี  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ี
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงได้จัดท าแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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                                          ส่วนท่ี  ๑   
      ควำมเป็นมำ 

สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผล
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับท่ี ๑๐๑ จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน ท้ังหมด ๑๗๖ 
ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในล าดับท่ี ๗๖ จากประเทศท่ีเข้าร่วม
ประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการ อ านวยความสะดวกทางธุรกิจมี
คะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินท่ี คะแนนลดลง ท้ังหมด ๔ แหล่งการประเมิน 
คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘  คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินท่ีมี
คะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ GI (-๒๐ คะแนน)  รองลงมาคือ WEF (-๕ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใดและการส ารวจจากนักธุรกิจท่ีเข้า
มาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจ ต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด  

เพื่อเป็นการขับเคล่ือนกลไกภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบได้ด าเนินการตามค าส่ัง คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  การประเมินความ
เส่ียงการทุจริต  เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล  การทุจริตนอกจากการให้พิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ   

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงเห็นความจ าเป็นท่ีต้องมีแนวทางการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต        ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบได้ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการส่ังการให้มีการวางระบบการประเมิน 
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ส่วนที่ ๒  
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

๑. วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  

ดังนั้น การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อ ต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ี
พบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

                วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
            ๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

              ๒) เพื่อก าหนดมาตรการกิจกรรมในการจัดการความเส่ียงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง  
             ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
              ๔) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง  สามารถ

บริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเส่ียงการก าหนดประเด็น  
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบมี

มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป      

  ๒. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 
 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียงก่อนปฏิบัติ 

งานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวัง 
ความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้และยอมรับจากผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตาม
ความเส่ียงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision   

๓. กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 

๒๐๑๓  (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ท่ีได้รับการยอม 
             รับมา..... 
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รับมา ต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ 
ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report –  Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม 
Guidance  on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal  Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ 
นี้ยังคงยึดกรอบ แนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ท่ีก าหนดให้มีการควบคุม ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึง
ถือว่ามีความส าคัญ อย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนอง ความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในกิจการ 

ส ำหรับมำตรฐำน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักกำร ดังนี้   
องค์ประกอบที่ ๑ : สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)   

หลักการท่ี ๑ -องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม   
หลักการท่ี ๒ -คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล   
หลักการท่ี ๓ -คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน   
หลักการท่ี ๔ -องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน   
หลักการท่ี ๕ -องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน   

องค์ประกอบที่ ๒ : กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)   
หลักการท่ี ๖ -ก าหนดเป้าหมายชัดเจน   
หลักการท่ี ๗ -ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม   
หลักการท่ี ๘ -พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต   
หลักการท่ี ๙ -ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน   

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)   
หลักการท่ี ๑๐ -ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้   
หลักการท่ี ๑๑ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม   
หลักการท่ี ๑๒ -ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้   

องค์ประกอบที่ ๔ : สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)   
หลักการท่ี ๑๓ -องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี ๑๔ -มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้   
หลักการท่ี ๑๕ -มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน   
                    องค์ประกอบ..... 
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องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities)   
หลักการท่ี ๑๖ -ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการท่ี ๑๗ -ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม   

ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & Function (มีอยู่
จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
ส าหรับ แผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบท่ี ๒ หลักการท่ี ๘ ใน
เรื่องการ ประเมินความเส่ียงการทุจริตเป็นหลัก   

กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี  ๔  กระบวนกำร  ดังนี้   
� Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้วท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก   
� Detective : เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเส่ียงท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องต้ังแต่ 

แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 � Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนท่ีพฤติกรรม

ท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก  (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าท าไปมีความเส่ียง
ต่อการทุจริตจะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่  ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก   

� Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง  
ประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor) 

๖. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

4.องค์ประกอบ..... 
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๔. องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต   
             องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต  ประกอบด้วย  Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน  และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหล่ียมการ
ทุจริต  (Fraud Triangle)   

องค์ประกอบของกำรทุจริต หรือสำมเหลี่ยมทุจริต 
                                               (The Fraud Triangle) 

 
 
 ๕. ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี ้  
๕.๑ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
๕.๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี   
๕.๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

  ขั้นตอน..... 
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ขั้นตอนที่  ๑  กำรระบุควำมเสี่ยง  
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ตำรำงที่ ๑ ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  

ล ำดับที่  โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Know Factor  Unknown Factor 

๑  การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ  KTB  Corporate  
Online 
-เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชี
ตนเองหรือบัญชีของคนอื่นท่ีไม่ใช้เจ้าหน้าท่ีของ อปท. 

 √ 

๒  การเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 
 1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามันเช้ือเพลิงโดยผู้มีอ้านาจก้าหนด
เงื่อนไขให้จ่ายตามใบส่ังจ่ายจากผู้มีอ้านาจส่ังจ่าย และ
มอบใบส่ังจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้้ามันเช้ือเพลิง
จากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับ
ใบส่ังจ่ายหรือไม่    
2.ในหนึ่งวันมกีารใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องท่ีหรือ
พื้นท่ีเดียวกันหลายครั้ง" 

 √ 

๓  การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ 
ขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง  
-เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบ
แทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต  ต่างๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

 √ 

 
หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเส่ียงท่ีเคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว Unknown 
Factor  คือ ความเส่ียงท่ีไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ประมาณ การ
ล่วงหน้าในอนาคต  
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ขั้นตอนที่  ๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ๒. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง  
 ตำรำงที่ ๒ ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)  

 โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง 

กำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ  KTB  Corporate 
Online           
-เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
หรือบัญชีของคนอื่นท่ีไม่ใช้เจ้าหน้าท่ีของ อปท. 

 /   

กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง 
 1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามันเช้ือเพลิงโดยผู้มีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขให้
จ่ายตามใบส่ังจ่ายจากผู้มีอ้านาจส่ังจ่าย และมอบใบส่ังจ่ายให้
พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้้ามันเช้ือเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้
ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบส่ังจ่ายหรือไม่    
2.ในหนึ่งวันมกีารใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องท่ีหรือพื้นท่ี
เดียวกันหลายครั้ง" 

 /   

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ในกำรขออนุมัติ 
หรือขอ อนุญำต ต่ำง  
-เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน
การขอ อนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 /   

 

หมำยเหตุ :  
สถำนะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
สถำนะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมี 
หลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
สถำนะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  



           -๘- 

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับควำมเสี่ยง 
 ตำรำงระดับควำมเสี่ยง  

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำม  
จ ำเป็น  

ของกำรระวัง 

ระดับ  
ควำมรุนแรง  
ของผลกระทบ 

ค่ำควำมเสี่ยง  
รวมจ ำเป็น x รุนแรง 

กำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ  KTB  Corporate 
Online           
-เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชี
ตนเองหรือบัญชีของคนอื่นท่ีไม่ใช้เจ้าหน้าท่ีของ อปท. 

๒  ๒  ๔ 

กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง 
 1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามันเช้ือเพลิงโดยผู้มีอ้านาจก้าหนด
เงื่อนไขให้จ่ายตามใบส่ังจ่ายจากผู้มีอ้านาจส่ังจ่าย และ
มอบใบส่ังจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้้ามันเช้ือเพลิง
จากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับ
ใบส่ังจ่ายหรือไม่    
2.ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องท่ีหรือ
พื้นท่ีเดียวกันหลายครั้ง" 

๒  ๒  ๔ 

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ในกำร
ขออนุมัติ หรือขออนุญำต ต่ำงๆ  
-เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทน
อื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

๒  ๒  ๔ 
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ขั้นตอนที่  ๔  กำรประเมินกำรควบคุมกำรเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้น าค่าความเส่ียงรวม (ความจ่าเป็น x ความรุนแรง) จากตารางท่ี  

๓ มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ  (คุณภาพการจัดการ  สอดส่อง  เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะ
แบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน 

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้ ง ท่ียังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน  องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับ  มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 ตำรำงกำรประเมินกำรควบคุมกำรเสี่ยง   

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  คุณภำพกำร  
 จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำม  
เสี่ยงระดับ  

ต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง  
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง  
ระดับสูง 

กำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ  KTB  Corporate 
Online           
-เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงิน
เข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของคนอื่นท่ีไม่ใช้
เจ้าหน้าท่ีของ อปท. 
 

   
ดี 

  / 

กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง 
  1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามันเช้ือเพลิงโดยผู้มีอ้านาจ
ก้าหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบส่ังจ่ายจากผู้มี
อ้านาจส่ังจ่าย และมอบใบส่ังจ่ายให้พนักงานขับ
รถยนต์ไปรับน้้ามันเช้ือเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้
ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบส่ังจ่าย
หรือไม่    
2.ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใน
ท้องท่ีหรือพื้นท่ีเดียวกันหลายครั้ง" 

ดี  /  

 

 

 



       -10- 
 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  คุณภำพกำร  
 จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำม  
เสี่ยงระดับ  

ต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง  
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง  
ระดับสูง 

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
ในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำต ต่ำง -
เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย ก าหนด 

   
ดี 

 
/ 
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรณีท่ีหน่วยงานท่าการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี  ๔  ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง 

ค่อนข้างสูง  ปานกลางเลย  แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า  หรือค่อนข้างต่ า  ให้ท าการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต  

 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

ท่ี  รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑  กำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ  KTB  Corporate 
Online           
-เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้า
บัญชีตนเองหรือบัญชีของคนอื่นท่ีไม่ใช้เจ้าหน้าท่ีของ 
อปท. 
 

1. อบต. จัดท้าค้าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท้างาน
อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน  และก้าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  รายงานผลการ
ด้าเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน 

๒  กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง 
  1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามันเช้ือเพลิงโดยผู้มีอ้านาจก้าหนด
เงื่อนไขให้จ่ายตามใบส่ังจ่ายจากผู้มีอ้านาจส่ังจ่าย และ
มอบใบส่ังจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้้ามันเช้ือเพลิง
จากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับ
ใบส่ังจ่ายหรือไม่    
2.ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องท่ีหรือ
พื้นท่ีเดียวกันหลายครั้ง" 

1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการ
เบิกจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างใกล้ชิด                                                          
2.จัดท้าแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจ้าวัน 
โดยก้าหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน 
เพื่อให้การใช้น้้ามันเช้ือเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และประหยัด 

๓  กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใน 
กำรขออนุมัติ หรือขออนุญำต ต่ำง  
-เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบ
แทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

1.จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท้างาน
อย่างใกล้ ชิดและก้าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
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ขั้นตอนที่ ๖ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

ตำรำงกำรจัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

ท่ี  มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว  เหลือง  แดง 

๑  
 
 
 
 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. อบต. จัดท้าค้าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม
การท้างานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน  
และก้าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด  รายงานผลการด้าเนินการ
เบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน 
 
1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง และ
การใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด                                                          
2.จัดท้าแผนหรือรายการใช้รถยนต์
ส่วนกลางประจ้าวัน โดยก้าหนดเวลาการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้
การใช้น้้ามันเช้ือเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด 

 
1.จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีใน หน่วยงานได้
รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตาม
การท้างานอย่างใกล้ชิดและก้าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบอาจมี
ปัญหาด้านการเงินหรือเกิด
ความโลภอยากได้ทรัพย์ท่ี
มิใช่ของตนเอง                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

1. ผู้มีอ้านาจไม่มีการตรวจสอบ 
2. ไม่มีข้าราชการหรือ 
ผู้กับก้าดูแลไปร่วมสังเกตุ
การณ์ในการรับน้้ามัน 
 
 
 
 

 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ด่าเนินการตามล้าดับค้าขอ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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 เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบรหิารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เส่ียงของขั้นตอนท่ี  ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยนัผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริตต่อไป  
ออก  เป็น  ๓  สี  ได้แก่  สีเขียว  สีเหลือ  สีแดง  ดังนี ้ 

 สถำนะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)  
 : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม   

สถำนะเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)  
: เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรม

ท่ีเตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ  ๓   
 สถำนะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)  

 : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึน้ แผน
ใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓    
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ขั้นตอนที่ ๗ จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว  เหลือง  แดง 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบอาจมีปัญหา
ด้านการเงินหรือเกิดความโลภ
อยากได้ทรัพย์ท่ีมิใช่ของตนเอง                                                                                                                                                                                           

1. อบต. จัดท้าค้าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ท้างานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน  และก้าชับ
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
รายงานผลการด้าเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็น
ปัจจุบัน 

/   

1. ผู้มีอ้านาจไม่มีการตรวจสอบ 
2. ไม่มีข้าราชการหรือ 
ผู้กับก้าดูแลไปร่วมสังเกตุการณ์
ในการรับน้้ามัน 

1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการ
เบิกจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง และการใช้รถยนต์
ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด                                                          
2.จัดท้าแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประจ้าวัน โดยก้าหนดเวลาการใช้รถยนต์
ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้น้้ามัน
เช้ือเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ประหยัด 

/   

การพิจารณาตรวจสอบและ 
เสนอความเห็นการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับ
ค าขอ 

1.จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ท้างานอย่างใกล้ชิดและก้าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

/   
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ขั้นตอนที่  ๘  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

ที่  โครงการ /  
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน
การด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่ 
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง  มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดทุจริต 

ตัวชี้วัดผล  
ส าเร็จ 

ไม ่
มี 

ต้่า  
มาก 

ต้่า  กลาง  สูง  สูง  
มาก 

สูงสุด 

  

1  โปรดระบุชื่อ  
โครงการ   
(ถ้ามี) 

การเบิกจ่ายเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate 
Online           

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
อาจโอนเงินเข้าบัญชี 
ตนเองหรือบัญชีของ 
คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี 
ของ อปท. 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบอาจ
มีปัญหาด้านการเงินหรือ 
เกิดความโลภอยากได้
ทรัพย์ที่มิใช่ของตนเอง                                                                                                                                                                                           

***หนังสือ 
สั่งการ**** 

          

   x 1. อบต. จัดท้า
ค้าสั่งแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท้างาน
อย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก้าชับ 
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด   

จ้านวน
เจ้าหน้ีทวง
ถามการ
ช้าระเงิน  

หนังสือสั่งการ   
1. หนังสือกระทรวงการคลงั  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0402.2/ว 140  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2563 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  กค  0410.3/ว 399  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  กค 0410.3/ว 471  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2561 
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่  กค  0410.3/ว 311  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2562 
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ที่  โครงการ /  
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน
การด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่ 
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง  มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดทุจริต 

ตัวชี้วัดผล  
ส าเร็จ 

ไม ่
มี 

ต้่า  
มาก 

ต้่า  กลาง  สูง  สูง  
มาก 

สูงสุด 

  

1  โปรดระบุชื่อ
โครงการ   
(ถ้ามี) 

การเบิกจ่ายน้้ามัน
เ ชื้ อ เพลิ ง ร ถยน ต์
ส่วนกลาง 

1.การเบิกจ่ายค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิงโดยผู้มีอ้านาจ
ก้าหนดเงื่อนไขให้จ่าย
ตามใบสั่งจ่ายจากผู้มี
อ้านาจสั่งจ่าย และมอบ
ใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับ
รถยนต์ไปรับน้้ามัน
เชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดย
ไม่ได้ตรวจสอบปริมาณ
ว่าถูกต้องตรงกับใบสั่ง
จ่ายหรือไม่    
2.ในหน่ึงวันมีการใช้
รถยนต์ส่วนกลางไปใน
ท้องที่หรือพ้ืนที่
เดียวกันหลายครั้ง 

1. ผู้มีอ้านาจไม่มีการ
ตรวจสอบ 
2. ไม่มีข้าราชการหรือ 
ผู้กับก้าดูแลไปร่วม
สังเกตุการณ์ในการรับ
น้้ามัน 

 

     

 x     1.ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมแล
ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างใกล้ชิด                                                          
2.จัดท้าแผนหรือ
รายการใช้รถยนต์
ส่วนกลางประจ้าวัน
โดยก้าหนดเวลาการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างชัดเจนเพ่ือให้
การใช้น้้ามนั 
เชื้อเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า 
และประหยัด  

รายงานการ
ตรวจพบ
ข้อบกพร่อง 
ในการเบิกจ่าย 
ค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิง 
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ที่  โครงการ/  
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบ

ที่  
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง  มาตรการป้องกัน
เพื่อไมเ่กิดทุจริต 

ตัวชี้วัดผล  
ส าเร็จ 

ไม ่ 
มี 

ต้่า  
มาก 

ต้่า  กลาง  สูง  สูง  
มาก 

สูงสุด 

3  โปรดระบุชื่อ  
โครงการ   
(ถ้ามี) 

การเรียกรับเงิน  
หรือประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นใน
การ ขอ
อนุมัติ  หรือขอ  
อนุญาตต่างๆ 

เจ้าหน้าท่ีบางราย
เรียกรับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นในการขออนุมัติ
หรือขออนุญาต   
ต่างๆ 
นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก้าหนด 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไว้ วางใจ  
2.แผนผังข้ันตอน
การ  

ปฏิบัติงานไม่ละเอียด 
ชัดเจนและขาดการ  
ประชาสัมพันธ์ 

มาตรการการ
รับสินบน 

  x      1.จัดท้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานแผนผัง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้า หน้าท่ีใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็น 
แนวทางเดียวกัน  

2.ผู้บังคับบัญชามี
การ ควบคุมและติดตาม
การท้างานอย่างใกล้ชิด
และ ก้าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติ ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

จ้านวนเรื่อง  
ร้องเรียนการ  
เรียกรับเงินหรือ  
ประโยชน์ตอบ 
แทนอื่น ในการ 
ขออนุมัติหรือ 
ขออนุญาตต่างๆ 
นอกเหนือจากท่ี
กฎหมาย
ก้าหนด 
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ขั้นตอนที่  ๙  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

           ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  

ระดับของความเสี่ยง  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

       เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด้าเนินการแล้ว  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ  (โปรดระบุ)................................................................ 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน   

 
 
 

สังกัด 

  
 
 

วัน/เดือน/ป ีที่รายงาน  
  

 

 

 



      

 


