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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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                          เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต 
คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

                          การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือจึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  เพ่ือให้
หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ   
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                     มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้  ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้  การน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน  หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด 

                    วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ  หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
                    การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้)  เป็นลักษณะ  Pre-Decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ  Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                    กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013)  ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

                    องค์ประกอบที่  1  สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment)  
                         หลักการที่  1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
                         หลักการที่  2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
                         หลักการที่  3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
                         หลักการที่  4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
                         หลักการที่  5  องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
                   องค์ประกอบที่  2  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  
                         หลักการที ่ 6  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
                         หลักการที่  7  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
                         หลักการที่  8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
                         หลักการที่  9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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                  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  
                       หลักการที่  10  ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
                       หลักการที่  11  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
                       หลักการที่  12  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
                  องค์ประกอบที่  4  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication)  
                       หลักการที่  13  องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                       หลักการที่  14  มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
                       หลักการที่  15  มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ 
                                            ควบคุมภายใน  
                  องค์ประกอบที่  5  กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล  (Monitoring  Activities)  
                       หลักการที่  16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
                       หลักการที่  17  ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
                                            เหมาะสม  
                  ทั้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & 
Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้)  อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
                  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย  Pressure/Incentive  หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ  Opportunity  หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต  (Fraud Triangle) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้  
     5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
           ให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
           อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
      5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่                                                            
      5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
            ภาครัฐ 
 
  
 

 

                                                                                                                      

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี  6  ขั้นตอน  ดังนี้  
     1. การะบุความเสี่ยง  
     2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
     3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
     4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
     5. แผนบริหารความเสี่ยง  
     6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
      
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
                 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนิน   
งานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือที่มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ด้าน  
                       ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)      
                       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                         

                        ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 

การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 
 

การใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าท่ี   

การใช้จา่ยงบประมาณ  และการบริหารจดัการทรัพยากร 
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ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง  (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know  Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow  Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน  
(ครุภัณฑ์)  หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 

  

 1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา 
   บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจและความ
รอบคอบเกี่ยวกับการระบุ  ตรวจสอบและแยก
ประเภททรัพย์สิน 

            ✓  

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/การลงทะเบียน 
    สินทรัพย์ 
    ความผิดพลาดจากการแยกประเภทครุภัณฑ์ท าให้ 
    เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบการลงทะเบียน 
    ครุภัณฑ ์

            ✓  

2 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ               
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการ

เบิกจ่าย 
           ✓  

 เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ              ✓ 
 

จากค าอธิบาย  :  รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  เช่น  รูปแบบ  พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ 
                      ทุจริตเท่านั้น  (อธิบายให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด) 
                      - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง  มีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง     
                        know  Factor   
                      - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน  แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต 
                        ว่ามีโอกาสเกิด  ให้ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง  Unknow  Factor 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน  

(ครุภัณฑ์)  หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
      

 
  

 1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา 
   บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความรอบคอบเกี่ยวกับการระบุ  ตรวจสอบและ
แยกประเภททรัพย์สิน 

     ✓   

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/การ
ลงทะเบียนสินทรัพย์ 
    ความผิดพลาดจากการแยกประเภทครุภัณฑ์ท า 
    ให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบการ 
    ลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

      ✓   

2 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ     
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการ

เบิกจ่าย 
     ✓  

 เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ      ✓  
 

ค าอธิบาย  :  ให้น าข้อมูลจากตารางที่  1  มาวิเคราะห์แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ 
                 ความเสี่ยงการทุจริต  แยกตามรายสีไฟจราจร 
  
                 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด  ดังนี้ 

                        สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ า  
                        สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
                                             ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้    
                        สถานะสีส้ม      : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคนหลาย 
                                              หนว่ยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี 
                                              อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
                            สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
                                              คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถก ากับติดตามได้ 
                                              อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  2  มิติ  (Risk  level matrix) 
 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  

 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    

 1) เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความ   
    เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย 

3 2 6 

 2) เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ 3 3 9 

 

ค าอธิบาย   :   ให้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง    สูงมากท่ีเป็นสีส้มและสีแดง   
                    (จากตารางที่  2)  มาหาค่าความเสี่ยงรวมโดยน าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า                   
                    1-3  คูณด้วย  
                    ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า  1-3  เช่นกัน    
                     1. ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง   มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้   
                         - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆแสดงว่าเป็น  MUST   
                          หมายถึง  มีความจ าเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ 
                          ด าเนินการไม่ได้  (ค่า  MUST  อยู่ในระดับ  3  หรือ  2) 
                         - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่าเป็น  SHOULD  หมายถึง   
                          มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  (ค่า  SHOULD  อยู่ในระดับ  1   
                          เท่านั้น)   
                     2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้   
                         *หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  นั้น    
                          - เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder)  รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล  พันธมิตร   
                            ภาคีเครื่อข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงินรายได้ลด  รายจ่ายเพิ่ม  (Financial)  หรือ 
                            มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย  (Customer/User)  ค่าความรุนแรงอยู่ใน 
                            ระดับ  2  หรือ  3    
                          - มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal  Process) หรือการเรียนรู้  องค์ความรู้   
                            (Learning & Growth)  ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ  1  หรือ  2   
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ตารางท่ี 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การเบิกจ่ายงบประมาณ              
1) เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ 
    ความเข้าใจระเบียบการ  
    เบิกจ่าย 

        
     พอใช้ 

     
    ปานกลาง 

 

2) เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ      พอใช้      ปานกลาง  
 

ค าอธิบาย : ให้น าค่าความเสี่ยงรวม  จากตารางท่ี  3  มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ       
                ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ  3  ระดับ  ดังนี้    
     
               1. ดี หมายถึง  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
                    องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
                2. พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ 
                    มอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ  
                  3. อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบ 
                     ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบ  พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียน

ทรัพย์สิน  (ครุภัณฑ์)  หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
 

 
 
 

1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา 
   บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความรอบคอบเกี่ยวกับการระบุ  ตรวจสอบ
และแยกประเภททรัพย์สิน 

แผนบริหารความเสี่ยง   
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนด 
    เงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง     
    สินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้อง 
    ลงทะเบียนสินทรัพย์  
2. ให้ความรู้  ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ให้มีการตรวจสอบทานกระบวนการลงทะเบียน   
    ครุภัณฑ์ 

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/การ
ลงทะเบียนสินทรัพย์ 
    ความผิดพลาดจากการแยกประเภท 
    ครุภัณฑ์ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
    ตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

2 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
 1) เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ 

    ระเบียบการเบิกจ่าย 
แผนบริหารความเสี่ยง     
ให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายให้แก่บุคคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

 2) เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ แผนบริหารความเสี่ยง   
- มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเม่ือพบการเจตนาทุจริต 
- เพ่ิมการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ 

 

ค าอธิบาย  :  ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง   Risk-Control  
Matrix  Assessment  (ตารางที่  4)  ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  ค่อนข้างสูง  ปานกลาง  มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง  โดยก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตนั้นๆ  (หากพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ
ต่ าหรือค่อนข้างต่ าให้พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง  หรือเลือกกระบวนงาน/การ
ด าเนินงานอื่นที่อาจเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)   
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563) 
----------------------------------------------------- 

 
                องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในน าไปสู่การวิเคราะห์
และก าหนดมาตรการกิจกรรม  หรือแนวทางป้องกันการทุจริต  
                การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
                1. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ได้แก่  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
                2. กระบวนงานเพื่อท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ได้แก่   
                    2.1 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน  (ครุภัณฑ์)  หรือลงบัญชี
สินทรัพย์ 
                    2.2 กระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                3. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้   
                     3.1 บุคลากรบางคนขาดความรู้  ความเข้าใจ  และความรอบคอบเกี่ยวกับการระบุ
ตรวจสอบและแยกประเภททรัพย์สินจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบลงทะเบียนครุภัณฑ์ใน
กระบวนการตรวจรับงาน  การเบิกจ่ายเงิน  และการลงทะเบียนสินทรัพย์ 
                     3.2  บุคลากรบางคนมีการเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  
                 4. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  (ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563)   
                     4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์ 
                     4.2 ให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทาน
กระบวนการลงทะเบียนครุภัณฑ์   
                     4.3 ให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่าย       
                     4.4 มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  เช่น  ควรใช้บริการหรือผู้ขายสินค้าท่ี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกโดยกรมสรรพากร  หรือจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่
สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร  และหากกรณีไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวได้ให้ใช้บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินน ามาเป็นเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมทดรอง  
พร้อมแนบหลักฐาน  เช่น  ส าเนาบัตรประชาชน  รูปภาพสถานประกอบกิจการร้านค้าและหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ประกอบกิจการ    
                     4.5 มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเม่ือพบการเจตนาทุจริตและเพ่ิมการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่
ละเอียดรอบคอบ   


