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เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า  การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม 
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ส่วนที ่1 

ความเป็นมา 

 หลักการและเหตุผล 

  ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ และเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เพ่ือลดปัญหาการทุจริต และขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ดังนั้น   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ (กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน, 2561, หน้า 1)  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการ ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) และเพ่ือให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใส
ซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการ     
ดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตใน องค์กรโดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกันการทุจริต 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ส่วนที่ 2 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริต 
 
2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ 

2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 
2.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้ง

ข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
2.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่

เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก 

2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  (Unknown 
Factor) 
 
3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 

3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4 ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่  1   การระบุความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

   ขั้นตอนที่  3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่  4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่  5   แผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่  6   การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  7   จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

   ขั้นตอนที่  8   การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  9   การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่  ที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ
ข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของอบต.โนนเมือง
พัฒนา รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของอบต.โนนเมือง-
พัฒนา ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
Known Factor         ความเสี่ยงที่เคยเกิด   คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
 
Unknown Factor     ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
                            ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริการ
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor 
ความเสี่ยงที่เกิด 

Unknown Factor 
ไม่เคยเกิด 

1 การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน /  
 การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้สามารถ 

นำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจ
ของทางราชการได้ 

 / 

 มีการเบิกค่านำ้มันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง /  
2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำ

ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
/  

 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการกำหนดอย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น
พวกเดียวกัน 

/  

 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด  / 
 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาท่ีแพงเกินจริง /  
 มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใด 

รายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
/  

 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ
หน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 / 

3 การรบัคืนเงินยืมเป็นเงินสด แลว้ยกเลิกใบเสรจ็รบัเงินท าใหก้าร
รายงานการรบัเงินประจ าวนันอ้ยกว่าที่รบัไวจ้รงิ 

 / 

 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นำเงินสด ฝากธนาคารใน 
วันนั้น 

 / 

 เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 

 / 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทำให้วัตถุประสงค์ หรือ

เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงาน ไม่ประสบ ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะ เกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ์ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดย พิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ  (Impact) หมายถึง ขนาดความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

การทุจริต (Corruption) หมายถึง  การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที ่มีอยู ่ในทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน  คนรู้จัก หรือประโยชน์อื ่นใดอันมิควรได้ ซึ ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน 
ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งท่ีตนมิได้มี 
ตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั ้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย ชอบ         
สำหรับตนหรือผู้อื ่นซึ่งการกระทำดังกล่าวนั ้น  ทำให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  จาก
ความหมายนี้ แสดงให้เห็นว่า การกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้น เป็นการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ในรูป 
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็น     
เชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินได้  

 



 
 
 

 
สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย  ดังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู ้บริหาร ความซื ่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  
 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนแรง คำอธิบาย 
1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด 
2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย 
3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง 
4 มาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก 
5 มากที่สุด ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
การวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
 

 สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง 
                               ปฏบิัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม   : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
                               ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม 
                                หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง  :          ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 

           ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
            
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง    
แต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ำ 1 – 3 

(คะแนน) 
เขียว 

 
ยอมรับความเสี่ยง  (มีผลกระทบหน่วยงานภายใน 
ส่วนระดับงาน  แผนกงานของกอง) 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 
(คะแนน) 

 
เหลือง 

 

ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายในส่วน/กอง) 

ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 
(คะแนน) 

 
ส้ม 
 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
(มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายในกองของอบต.โนนเมือง
พัฒนา) 

ระดับความเสี่ยงสูงมากต้อง 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย
การหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

17 – 25 
(คะแนน) 

 

 
 

แดง 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง โดยการหยุดยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
(มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก) 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

 
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 

ตารางที่ 5 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

ระดับความ  
ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

จำเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

1 การนำรถราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 1 2 2 
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 2 3 6 
3 การส่งใช้เงินยืม 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 

สำหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา    เนื่องจาก 
อบต.โนนเมืองพัฒนา มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชีการเงิน พัสดุ ตลอดจนโครงการ
และกิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการให้คำแนะนำ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย การตรวจสอบการท ำบัญชี 
การเงิน และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง แต่
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาตลอดจนแนวทางในการป้องกันการทุจริต ก่อนนำเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในอบต.โนนเมืองพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
 

ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับตำ่ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1 การนำรถราชการไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน 
ดี    

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 

พอใช้    

3 การส่งใช้เงินยืม 
 

ดี    

 
 

ด ี: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดยสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดังนี้ 
  ความเสี่ยง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง 
1. การนำรถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 - การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว โดยการนำรถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน 
 - การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ 

ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 
 - มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
 - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิด 

จากการที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา 
ทักษะและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 - พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ 

กำหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 
 - มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 - มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพตำ่ในราคาที่แพงเกินจริง 

  - มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 
 - มีนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางมาเก่ียวข้องในการทำธุรกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน 

ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ ์
- คณะกรรมการตรวจรับผลงานทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำ

รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติงรวมถึงการเข้า
ไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ 
ปกปิดข้อมูล 

- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง 
3. การรับคืนเงินยืม  

- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อย กว่าที่รับ
ไว้จริง  

- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นำเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น  
- เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม  
- ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงินยืม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 



 
 
 

 



 
 
 

ขั้นตอนที่  5  แผนบริหารความเสี่ยง  และ  ขั้นตอนที่  6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นการ 
ทุจริต 

 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

 

โอกาสในการเกิด 
การทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 

ทุจริต 

ระดับ
ของ 
ผล 

กระทบ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

1.การบริหาร 
จัดการองค์กร 
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
อย่างมี
คุณภาพ 

การใช้ 
ทรัพย์สินของ 
ราชการเพื่อ 
ประโยชน ์
ธุรกิจส่วนตัว 

- การนำรถราชการมาใช้
ประโยชนส์่วนตน 
- การควบคุมการใช้ 
รถราชการที่ไม่เหมาะสม 
อาจส่งผลใหส้ามารถนำ 
ทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ 
ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจาก
ภารกิจของทางราชการได ้
- มีการเบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและทำการเบิก 
เกินกว่าความเป็นจริง 

1 2 - ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย    
รถราชการ พ.ศ.2523 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
- ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางใน 
การขอใช้รถไปในทิศทาง 
เดียวกัน 
- รักษาผลประโยชน์ส่วน 
รวมและกำชับเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบและผู้ที ่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
ข้อ13 และข้อ 14 แห่ง
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที ่
แก้ไขเพิ่มเติม  
 

- การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขอ
อนุญาตการใช้รถและนำรถออกตาม
เวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ 
- ให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความ
เข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ข้ันตอน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการ
ตรวจสอบท่ีรัดกุม 
- ควรกำชับพนักงานขับรถ ก่อนนำรถ
ราชการออกไปใช้ทุกครั้งต้องมีใบขอ
อนุญาตการใช้รถหากมีกรณีจำเปน็
เร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตาม
ขั้นตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้ม ี
อำนาจอนุมัติดำเนินการไป 
ก่อน พร้อมรายงานผูม้ีอำนาจ 
อนุมัติเสมอ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการขอใช้ 
รถราชการ 
เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ, 
จ้างช่ัวคราว 
อบต.โนนเมือง
พัฒนา 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ โดย 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2535 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2538 
(ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2541 
ข้อที่ 19 วรรคสาม ผู้ใช้รถ 
ประจำตำแหน่งต้องรับผิดใน 
กรณีที่รถประจำตำแหน่ง 
สูญหายเพราะความประมาท 
เลินเล่อของผู้ใช้รถประจำ 
ตำแหน่งแต่ถ้าผู้ใช้รถประจำ 
ตำแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่น 
นำรถประจำตำแหน่งไปใช้ 
นอกเหนือ หน้าท่ีปกติ 

 
 



 
 
 

 
 

ประเด็นการ 
ทุจริต 

 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 

ทุจริต 

ระดับ
ของ 
ผล 

กระทบ 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

     กรณีที่ต้องการเปลีย่นเวลา
การนำรถออก  ให้ผู้ใช้รถ
จัดทำบันทึกขอ 
เปลี่ยนแปลง 
- ควรกำชับผู้ไดร้ับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นปัจจุบันและแจ้ง
พนักงานขับรถและ
บุคลากร  ให้รับทราบว่า
จะต้องไดร้ับการอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจก่อนนำรถ
ไปใช้เวลากับผู้ที่มีอำนาจ
อนุมัต ิ
 

  ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความสญูหายแมเ้หตสุุดวสิัย 
-วรรคสี่ ถ้าความเสยีหาย 
เกิดขึ้นแก่รถประจำตำแหน่ง 
เพราะความผดิของ 
บุคคลภายนอกให้ผู้ใช้รถ 
ประจำตำแหน่งเป็นผู ้
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
จากบุคคลภายนอกในนาม 
ของส่วนราชการนั้น แต่ถ้า 
ความเสยีหาย เกดิขึ้นเพราะ 
ความผิดของผู้ขับข่ีซึ่งมิใช่ 
พนักงานขับรถ หรือผู้ใช้รถ 
ประจำตำแหน่งต้อง 
รับผิดชอบซ่อมแซมให้คง 
สภาพดตีามเดิม 
 
 
 

 



 
 
 

ประเด็น
การ 

ทุจริต 
 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

2.
กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

2.1 การรับ 
ผลประโยชน์ 
ต่างๆ 
(Accepting 
benefits) 
 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้เงินและมีช่องทางที่
จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ดุลยพินิจของเจ้า
หน้าซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือ มีการกำหนด 
เงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวก
เดียวกัน 
- มีส่วนไดส้่วนเสียในสญัญา
ที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้า
คุณภาพต่ำในราคาที่แพง
เกินจริง  
- มีการกำหนดรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับ
ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น
ร้านค้าท่ีคุ้นเคย  
- มีนายหน้าหรือผู้ค้าคน
กลางมาเกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจ้าง 
  

2 3 - ให้ยึดพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
- ให้ยึดระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
 

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพ่ือ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.โนนเมือง
พัฒนา 
 - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ 
ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญา  
- ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง 
- ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ 
เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน และ 
ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง 
และเสียผลประโยชน์ของทาง
ราชการ  

ที่เก่ียวข้อง
กับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เช่น
เจ้าหน้าที่
พัสดุ     
คณะ 
กรรมการ 
กำหนดราคา 
กลาง, 
คณะ 
กรรมการ 
กำหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะ 
เฉพาะ 
คณะ 
กรรมการ 
พิจารณาผล 
 

- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 บทกำหนดโทษตาม
มาตรา 120 ผู้ใดเป็น 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ในการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 



 
 
 

ประเด็น
การ 
ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 
ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 
 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

  - มีการรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/เงินบริจาคจาก 
ผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัต ิ
หน้าท่ีในด้านการจดัซื้อ 
จัดจ้าง  
- คณะกรรมการตรวจรับทำ
หน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้า
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้
โอกาสในการนำรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อน 
และแก้ไขในประเด็นทีค่าด
ว่าอาจถูกคณะกรรมการ 
คนอ่ืนท้วงติงรวมถึงการเข้า
ไปแทรกแซงการพิจารณา
ของกรรมการคนอ่ืนในการ
จัดซื้อครภุัณฑ ์
 

  - ให้ยึดข้อบังคับของ 
อบต.โนนเมืองพัฒนา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีสำนึกใน
หน้าท่ีตลอดจนปฏิบัต ิ
หน้าท่ีได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
-ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสมีา   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล    ลงวันท่ี  ๒๔ 
ตุลาคม       ๒๕๔๕ 
 

- ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีการ 
ทำงานปฏิบัติหน้าที่เอา 
ผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก 
พ้องและเสียผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ 
 - วางตัวเป็นกลางในการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้ง 
อาทิไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูล 
จำเพาะที่เอื้อให้กับผู้คา้รายใด 
รายหนึ่ง ไม่กำหนดเง่ือนไขท่ี 
เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ 
ราคาที่เป็นเป็นพวกเดียวกัน 
และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูล 
หรือการปกปิดข้อมูล 
 

ผู้ประกวด 
ราคา 
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพสัด ุ
เป็นต้น 
 

หรือการบรหิารพสัดุตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง 
ระเบียบหรือประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจรติต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือ
ปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึง
สองแสนบาทหรือท้ังจำทั้ง
ปรับ  
- ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
ในการกระทำความผิดตาม 
วรรคหนึ่งผู้นั้นต้องระวางโทษ 
ตามที่กำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็น
การ 

ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

 2.2 การรับรู ้
ข้อมูลภายใน 
(Inside 
information 

- การให้ข้อมูลการจดัซื้อจัด
จ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมลู หรือการปกปิด
ข้อมูล 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง/พวกพ้อง 

  - ให้ความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อเน้นย้ำและยึดถือ 
ข้อบังคับอบต.โนนเมือง
พัฒนาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2559
และประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสมีา   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล    ลงวันท่ี  ๒๔ 
ตุลาคม       ๒๕๔๕ 
 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้
- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคญั 
 

 - ข้อบังคับอบต.โนนเมือง
พัฒนาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2559 
หมวด 4    ข้อ 26 บุคลากร
ผู้ใดประพฤติผดิจรรยาบรรณ
ซึ่งไม่เป็นความผดิ ให้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ
ตักเตือน สั่งการใหด้ำเนินการ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที ่
กำหนด หรือทำทัณฑ์บน  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็น
การ 

ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต 

โอกาสที ่
จะเกิด 
การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 
 

3.การส่งใช้
เงินยืม 
 

การส่งใช้ 
เงินยืม เมื่อครบ 
กำหนดการใช้ 
เงินยืม 
 

- การรับคืนเงินยืม เป็น 
เงินสด แล้วยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน ทำให ้
การรายงานการรับเงิน 
ประจำวันน้อย 
กว่าที่รับไว้จริง 
- รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงิน แต ่
ไม่นำเงินสด ฝากธนาคารใน
วันน้ัน 
- เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี ้
เงินยืม   ยืมโดยไม่ทักท้วง 
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาใน
การส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงิน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

1 2 -ให้ปฏิบัติงานตามระเบยีบ 
เบิกจ่ายเงิน การนำเงิน
ฝากคลัง พ.ศ.2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 

- ให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่อง
เงินยืมปฏิบตัิตามระเบียบระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ 
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการปฏบิัติ
หน้าท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ประจำวัน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
- ยอดเงินคงเหลือประจำวันจะต้อง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับรายงานใน
ระบบ 
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา 
เสมอ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการรับคืน 
เงินยืม เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน, 
ลูกจ้างประจำ, 
ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

- พระราชบัญญตัิวินัยการเงิน 
การคลัง พ.ศ.2561 
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง 
งบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสมีา   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ลงวันท่ี  ๒๔ ตลุาคม       
๒๕๔๕ โทษทางวินัยมี 5 
สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
- ข้อบังคับอบต.โนนเมือง
พัฒนาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2559 
หมวด 4 ข้อ 26 บุคลากรผู้ใด
ประพฤต ิ
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        ผิดจรรยาบรรณ 
ซึ่งไม่เป็นความผดิ ให ้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ 
ตักเตือน สั่งการใหด้ำเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที ่
กำหนด  ข้อ 27 กรณีที ่
คณะกรรมการเห็นว่า การ 
กระทำผดิจรรณยาบรรณของ 
ข้อ 24  ข้าราชการหรือ
บุคลากรเป็นความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง หรือเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้
คณะกรรมการ 
เสนอความเห็นให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ  



 
 
 

ขัน้ตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม การทุจริตไว้โดย 
ภาพรวม ดังนี้ 

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เช่น 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ 
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรในอบต.โนนเมืองพัฒนา 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนและให้มี 
ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ 
- การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายกำหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดีและไม่ปกป้องผู้กระทำผิด 

ซึ่งทางอบต.โนนเมืองพัฒนา ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของอบต.โนนเมืองพัฒนา 
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การนำรถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1. การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาต

การใช้รถ 
2. ให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

และมีการตรวจสอบที่รัดกุม 
3. ควรกำชับพนักงานขับรถก่อนนำรถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถหากมีกรณี 

จำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอำนาจ อนุมัติดำเนินการไปก่อนและติดตาม
ส่งใบขอใช้รถในวันทำการถัดไป พร้อมรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 

4. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 



 
 
 

 
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
3. ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ 
5. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของ

ทางราชการ 
6. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่

เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 

7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการส่งใช้เงินยืม 
1. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก

คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน

จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30  กันยายน  2562 
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  
 (   )  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 ( / )  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 (   )  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 (   )  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 (   )  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการ 

จัดการความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและ
ติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย 
กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ดังนี้ 
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 - ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
 - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้าราย
ใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การปกปิดข้อมูล 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 


