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คำนำ 

  การวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจำ   

ทุกปและรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ กำหนดดัชนีตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จึงไดนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือดำเนินการ เพื่อปองกันความผิดพลาด ความเสียหายและ

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององคกรในอนาคต และชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการ

ดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีจะไมมีการทุจริต โดยมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาได โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ    การ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการระดมความเห็นรวมกันระหวาง

ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี โดยนำผลท่ีไดมาไดมาจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต ตามกรอบการประเมินการทุจริต 3 ดาน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวของกับการ

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี ่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่ และ      

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ัง

กำหนดมาตรการ กิจกรรมแนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตใน

องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีเกิดความ

โปรงใส เพ่ือประโยชนตอประชาชนสูงสุดตอไป 

 

       องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 
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สวนท่ี 1 

ความเปนมา 

1. ความเปนมา 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2563 – 2580) ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

โดยกลยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ีหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”      

โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ใน

การกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัว

ใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลารวมทั้งใหภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคองคกรภาคเอกชนภาคประชาสังคม เครือขายตางๆ ชุมชนและ

ประชาชน สอดสอง เฝาระวังใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความ

เหมาะสม พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้นใน

สังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไป

ขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอื่นไดอยางเปนรูปธรรมและสรางจิตสำนึกคานิยม

ใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

1.2 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองก้ันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)    ได

กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand” 

มีพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค

สวนและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล โดย

เปาประสงคของยุทธศาสตร ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 

เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

โดยยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทันตอการทุจริต สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ มีจิตสำนึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก เนนการพัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการ

ทุจริตใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต เสริมสรางการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

1.3 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.4 แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็น

ปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินงาน เชนการวางระบบการประเมิน

ความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในดานตางๆ 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกัน

การทุจริตดังนี้ 

 ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 

 ขอ 037 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

และในเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรมความโปรงใส

และการทุจริตทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวบไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของ

กับการทุจริตนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

1.6 สำนักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน 

ป.ป.ท.) ไดวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการตามแผนปฏิรูป

ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ (พ.ศ. 2561-2564) ประเด็นปฏิรูป

ท่ี 2 ดานการปองกันและปราบปราบโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในดาน 3 ดาน ดังนี้ 

 ดานที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

(เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 ดานที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนง

หนาท่ี  

 ดานที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ดั้งนั้น เพื่อใหการดำเนินการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติ นำไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี โดยคณะผูบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัดอุทัยธานีไดตระหนักถึงความสำคัญ และถือเปนนโยบายในเรื่องของการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ซ่ึงเปนวาระของชาติ ในการท่ีจะกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในองคกร จึงไดดำเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพื่อคนหา

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองคกร และจัดวางมาตรการปองกันในการตรวจสอบเฝาระวัง เพี่อมิให

เกิดความเสียหายข้ึนในองคกรได 
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                                        สวนท่ี 2 

                         การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

2.1 วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

  มาตรฐานปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการ

ทุจริตใหแกบุคลากรในองคกร และถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ

ประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไม

มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะพบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก

เกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช 

เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิม

ภาระงานแตอยางใด 

 

  วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐาน 

ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซ่ึงเปน

มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง

กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานตามภาระงานปกติของ

การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ

รับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Per-Decision สวนการตรวจสอบภายใน  

จะเปนในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 

 

2.2 องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

  องคประกอบหรือปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน/

แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม

ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 

สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหล่ียมทุจริต 

(The Fraud Triangle) 

                          

                        

  

 2.3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ี

มีภารกิจใหบริหารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณลากรบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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การพิจารณอนุมัติ อนุญาต 

การใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 



2.4 ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

  1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

  3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

                      ทรัพยากรภาครัฐ 

 ช่ือกระบวนงาน/งาน/ความเส่ียง 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 

2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการรับ

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับโอกาสท่ี

เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีว ัฒนธรรม ก็อาจ

ก อให  เก ิดความหว ั งท ั ้ งผ ู  ให และผ ู  ร ับและอาจทำให

บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

   

2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 
ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, ระเบียบ
พัสดุ เปนตน 
-เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินของทางราชการจากผูมีหนาท่ีตรวจสอบ 

   

 

 

Know Factor : ความเสี่ยงท้ังปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคย รับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู แลว 

Unknown Factor : ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

   ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามระดับสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว     : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 สถานนะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง 
                                             ในระหวางปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได 
 สถานะสีสม :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีเก่ียวของหลายคน 

       หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม 

   หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

  สถานะสีแดง      :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคล 

  ภายนอก คนท่ีไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถ 

  กำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามระดับสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยง 

    

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการรับ

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับในโอกาสท่ี

เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ก็อาจ

ก อให  เก ิดความหว ั งท ั ้ งผ ู  ให และผู ร ับและอาจทำให

บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

 √   

2 การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 

ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วา

ดวยการใชรถยนตขององคกรปกครองสวน, ระเบียบพัสดุ เปน

ตน 

-เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมีการตรวจสอบ

ทรัพยสินของทางราชการจากผูมีหนาท่ีตรวจสอบ 

 √   
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 เกณฑการพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแลในระดับรุนแรง 
 

 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแลระดับไมรุนแรง 
 

 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 
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ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความ 
จำเปนของ 
การเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเส่ียง 
รวม จำนวน 

X 
รุนแรง 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน 
โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ แม
จะ เป  นการร ั บ ใน โอกาส เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีว ัฒนธรรม ก็อาจ
กอใหเกิดความหวังทั้งผูใหและผูรับและอาจทำ
ใหบุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการได 

   

2 การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชน
สวนตัว 
-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช
รถยนต ขององค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น, 
ระเบียบพัสดุเปนตน 
-เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม
มีการตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการจากผู
มีหนาท่ีตรวจสอบ 

   



 
 
 
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (หาคาความเส่ียงรวม) (Risk Level Matrix) 
  
 ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี ่ยง
ระดับสูงมาก ที่เปนสีสมและสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความเปนของ
การเฝาระวัง ที่มีคา 1-3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1-3 เชน คา 1-3 โดยมีเกณฑใหคา 
ดังนี้ 
 

 1.ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 

  -ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอน
เปน MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกันไมดำเนินการ
ไมไดคา MUST คือ คาท่ีอยูระดับ 3 หรือ 2 
 

  -ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ 
SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาSHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 
เทานั้น 
  เกณฑการพิจารณาระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 
 

  ระดับ 3  หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 

  ระดับ 2  หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสูงมาก 
 

  ระดับ 1  หมายถึง  เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 
 2.ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 
  -กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฎิบัติงานนั ้นเกี ่ยวของกับผู มีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 
หมายถึง หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายได ลดรายจาย
เพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหร ือข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานน ั ้นผลกระทบตอผ ู  ใช บร ิการกล ุ มเป าหมาย 
Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 
 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

กิจกรรมหรือ

ข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 

ข้ันตอนรอง 

SHOULD 
1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

-เปนความเสี ่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับในโอกาสท่ี
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีว ัฒนธรรม ก็อาจ
ก อให  เก ิ ดความหว ั งท ั ้ งผ ู  ให  และผ ู  ร ั บและอาจทำ ให
บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

1  

2 การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบ 
ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน,ระเบียบพัสดุ   
เปนตน 
-เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินของทางราชการจากผูมีหนาท่ีตรวจสอบ 

2  

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง หนวยงานท่ี 
ดูแล พันมิตร ภาคีเครือขาย 

X X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial  X X 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 
Customer/User 

X X X 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth X X  
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ 
 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี 

 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
 
 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความ 
เส่ียงระดับ 

ต่ำ 

คาความ
เส่ียงระดับ 
ปานกลาง 

คาความ 
เส่ียง 

ระดับสูง 

1 กระบวนการการจัดซ้ือ/จัดจาง 
และการจัดหาพัสดุ 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน
โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชนใดใด แม
จะเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนมธรรม
เนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามอาจกอใหเกิด
ความหว ังท ั ้ งผ ู  ให และผ ู ร ับ และอาจทำให
บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการได 

ด ี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

2 การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชน
สวนตัว 
-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ

เกี ่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนต

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น,ระเบียบพัสดุ 

เปนตน 

-เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมี

การตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการจากผู มี

หนาท่ีตรวจสอบ 

ดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 
 เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ที่อยูใน
ชองคาความเสี่ยง อยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามระดับ
ความรุนแรง 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 
 

ท่ี รูปแบบพฤติกรรมความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1. 
 

กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน
โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด แมจะ
เ ป  น ก า ร ร ั บ ใ น โ อ ก า ส ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม
อาจกอใหเกิดวามคาดหวังทั้งผูให และผูรับ และ
อาจทำใหบุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฎิบัติ
หนาท่ีราชการได 

1.จัดทำเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง
ประจำป 2565 ผานชองทางประชาสัมพันธของ
หนวยงาน 
2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรใน
องคกร โดยฝกอบรมและเผยแพรกิจกรรมดาน
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื ่อปลูก
จิตสำนึก 
3.จัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อ/จัดจาง/มาตรการปองกันผลประโยชนทับ
ซ อน/มาตรการตรวจสอบการใช ด ุลพ ิน ิจ/
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
4.หากพบวามีการกระทำความผิด องคกรจะตอง
ดำเนินการทางวิน ัย ละเมิด และอาญาอยาง
เครงครัด 

2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพื ่อประโยชน
สวนตัว 
-ผู ร ับผิดชอบในงานยังขาดความรู  ความเขาใจ
เกี ่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน,ระเบียบพัสดุ เปน
ตน 
-เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมี
การตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการจากผู มี
หนาท่ีตรวจสอบ 

1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร เขาใจ
ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร
ในองคกร โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรม
ดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสราง
จิตสำนึก 
3.หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับดูแล 
ติดตามตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ
ใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 
4.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
แยกแยะเร ื ่ อ งผลประโยชน  ส  วนต ั ว  และ
ผลประโยชนสวนรวม 
5.จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการ
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
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ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 สี ไดแก 
 √ สถานะสีเขียว : ไมเกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม 
 √ สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที 
ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง < 3 
 √ สถานะสีแดง : เกิด ในกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุน > 3 
 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทำและเผยแพรแผนการจัดซื ้อ/จัดจาง
ประจำป 2565 ผานชองทางประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน 
2.เสร ิมสร างค ุณธรรม จร ิยธรรม ให แก  
บุคลากรในองคกร โดยฝกอบรม และเผยแพร
กิจกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือปลูกจิตสำนึก 
3.จัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อ/จัดจาง/มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอน/มาตรการปองกันการ 
รับสินบน/มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 
4.หากพบวามีการกระทำความผิด องคกร
จะตองดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อยางเครงครัด 

กระบวนการจัดซื ้อ/จัดจาง และ
การจัดหาพัสดุ 
- เป นความเส ี ่ยงในการเก ิดผล
ประโยชน ท ับซ อน โดยการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนใด 
แม จะ เป นการร ับ ในโอกาส ท่ี
เหมาะสมตามขนบธรรมเน ียม 
ประเพณีวัฒนธรรม หรือใหกันตาม
มารยาทท ี ่ปฏ ิบ ัต ิก ันในส ั งคม 
อยางไรก็ตามอาจกอใหเกิดความ
คาดหวังทั้งผูให และผูรับ และอาจ
ทำใหบุคคลภายนอกเขาใจผิดตอ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการได 
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ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานงานผลการเฝาระวังความเส่ียง (ตอ) 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

2. 1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร
เขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.เสร ิมสร างค ุณธรรม จร ิยธรรมใหแก
บ ุคลากรในองค กร โดยฝ กอบรม และ
เผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือปลูกจิตสำนึก 
3.หัวหนาหนวยงานตองควบคุมกำกับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยสิน ของทาง
ราชการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัว 
4.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
แยกแยะเร ื ่องผลประโยชนส วนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

การ ใช  ทร ั พย  ส ิ นขอ งทา ง
ราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
-ผู ร ับผ ิดชอบในงานยังขาด
ความรู ความเขาใจเก ี ่ยวกับ
ร ะ เบ ี ย บ  ข  อ กฎ หมาย ไม
เ พ ี ย ง พ อ  เ ช  น  ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว าดวย
การใช  รถยนต ขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น, ระเบียบ
พัสดุ เปนตน 
-เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการ
ควบคุม และไมมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินของทางราชการจากผู
มีหนาท่ีตรวจสอบ 
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สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินกวายอมรับ 

เกิดขึน้แลว้ แต่ยอมรบัได ้

ยังไมเกิด เฝาระวังตอเน่ือง 



 

 

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 

 นำผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดยสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม โดยแยกสถานะเพ่ือ

ทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 

   7.1 เกินกวายอมรับ (สถานะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

   7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง) 

   7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

 7.1 (สถานะสีแดง) เกินกวายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

  
 7.2 (สถานะสีเหลือง) เกินกวายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

  

7.3 (สถานะสีเขียว) ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 
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ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   

ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
   

ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

1. กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน

โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด แม

จะเป นการร ับในโอกาสท ี ่ เหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกัน

ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม อยางไรก็ตามอาจ

กอใหเกิดความคาดหวังทั้งผูให และผูรับ และ

อาจทำใหบุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการได 

1.ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการ

จัดซื้อ/จัดจาง ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และแนวทาง

ปฏิบัติพัสดุอยางเครงครัด 

2.ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการ

จัดซื้อ/จัดจาง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ/จัดจาง ราย

ไตรมาส และเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 

3.ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

และบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง รับรองถึงความ

ไมเก่ียวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซ้ือ/จัดจาง 



 

 

7.3 (สถานสีเขียว Green) ยงัไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (ตอ) 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

  ขั้นตอนที่ 8 เปนการจัดรายงานสรุปใหเก็บในภาพรวม วามีจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม

ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง 

ระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเปนการกำกับ

ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการ

จัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบ 

- - 

2 การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือ

ประโยชนสวนตวั 

- - 
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ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชน

สวนตัว 
-ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการใช
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบ
พัสดุฯ เปนตน 

-เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การ
กำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพยสินของทาง
ราชการ 

1.ควบคุม กำกับ และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบประจำ
ร ถ ย น ต  ส  ว น ก ล า ง  ไ ด  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบพัสดุฯ เปนตน 
2.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแกผูนำทรัพยสินของ
ทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 



 

 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.................................................................................

หนวยงานท่ีประเมิน................................................................................................................................................. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดำเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครอบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

ผลดำเนินงาน ................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................... 
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

หนวยงานท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................................. 

วันท่ีเสนอขอ  ........................................................................................................................................................... 

ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 
3. ......................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
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แผนการดำเนนิการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

ปจจัย 

ความเส่ียงการทุจริต 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ 

จัดการความเส่ียง 

ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 
ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เส่ียง 

1.กระบวนการจัดซื ้อจ ัดจาง 

และการจัดหาพัสดุ 

2 3 6 1.จัดทำและเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ

จ ัดจ างประจำป 2565 ผานช องทาง

ประชาสัมพันธของหนวยงาน 

2.สงเสริมบุคลากรที่มีหนาที่ในจัดซื้อจัด

จางเขารับการอบรมเพื่อใหเขาใจระเบียบ 

ขอกฎหมาย เรื ่องการจัดซื้อจัดจาง และ

ระเบียบ ขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยู

เสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองโปรงใส 

3.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก

บ ุคลากรในองคกร โดยฝกอบรม และ

เผยแพร ก ิจกรรมด านการเสร ิมสร าง

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสำนึก 

4.จัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสใน

การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง/มาตรการป องกัน

ผลประโยชนทับซอน/มาตรการตรวจสอบ

การใชด ุลพิน ิจ/มาตรการจัดการเร ื ่อง

รองเรียนการทุจรติ 

 

ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ 

พ.ศ.2565  

(ต.ค.2564-ก.ย.

2565) 

-สำนักปลัด อบจ.อุทัยธานี 

-กองคลัง 

-หนวยตรวจสอบภายใน 

    18                  



 

 

แผนการดำเนนิการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

ปจจัย 

ความเส่ียงการทุจริต 

 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความเส่ียง 

2 . การ ใช ทร ัพย  ส ินของทาง

ราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

2 3 6 1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร

เขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก

บ ุคลากรในองคกร โดยฝกอบรม และ

เผยแพร ก ิจกรรมด านการเสร ิมสร าง

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางจิตสำนึก 

3.องค กรควรส ง เสร ิมให พน ักงานมี

ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชนสวนรวม 

4.จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน/มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ/

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

(ต.ค.2564- 

ก.ย.2565) 

-สำนักปลัด อบจ.อุทัยธานี 

-กองคลัง 

-หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

20 

ท่ี โครงการ 

/กิจกรรม 

ประเด็น/ 

ขั้นตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ 

เสี่ยงท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ี 

อาจม ี

ผลกระทบ/

กระตุนใหเกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

ประเมิน 

ระดับของความเสี่ยง 
มาตรการปองกัน 

เพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ ต่ำ ปาน

กลาง 

สูง สูง

มาก 

1. - กระบวนการจดัซื้อ

จัดจางและการ

จัดหาพัสด ุ

การเกิด 

ผลประโยชนทับ

ซอน โดยการรับ

ของขวัญหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด 

แมจะเปนการรับ

ในโอกาสท่ี

เหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

วัฒนธรรมหรอืให

กันตามมารยาทท่ี

ปฏิบัติกันในสังคม

และอาจทำให

บุคคลภายนอก

เขาใจผิดตอการ

ปฏิบัติหนาท่ี

ราชการได 

-ขาดการ

ตรวจสอบและการ

กำกับดูแลงานจาก

ผูบังคับบัญชา 

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจดัจาง

และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

 √   1.จัดทำและเผยแพรแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจางประจำป 2565 ผาน

ชองทางประชาสัมพันธของหนวยงาน 

2.สงเสรมิบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการ

จัดซื้อจัดจางเขารับการอบรมเพ่ือให

เขาใจระเบียบ ขอกฎหมาย เรื่องการ

จัดซื้อจัดจาง และกฎหมาย เรื่องการ

จัดซื้อจัดจาง และระเบียบ ขอ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยูเสมอ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองโปรงใส 

3.เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรมใหแก

บุคลากรในองคกร โดยฝกอบรม และ

เผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง 

คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือปลูกจติสำนึก 

4.จัดทำมาตรการสงเสริมความ

โปรงใสในการจดัซื้อจัดจาง/มาตรการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน/

มาตรการปองกันการรับสินบน/

มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ/

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต 

จำนวนเรื่อง

รองเรียน

เก่ียวกับ

กระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง

และการจัดหา

พัสด ุ



 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ท่ี โครงการ 

/กิจกรรม 

ประเด็น/ 

ขั้นตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ 

เสี่ยงท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ี 

อาจม ี

ผลกระทบ/

กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

ประเมิน 

ระดับของความเสี่ยง 
มาตรการปองกัน 

เพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ ต่ำ ปาน

กลาง 

สูง สูง

มาก 

1. - การใช 

ทรัพยสินของทาง

ราชการเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว 

ผูรับผิดชอบในงานยัง

ขาดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบขอ

กฎหมายไมเพียงพอ 

เชน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการใชรถยนตของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน,ระเบียบพัสดุ 

เปนตน 

-เจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบขากการ

ควบคุม และไมมีการ

ตรวจสอบทรัพยสิน

ของทางราชการจากผู

มีหนาท่ีตรวจสอบ 

-ขาดการ

ตรวจสอบและ

การกำกับดูแล

งานจาก

ผูบังคับบัญชา 

ระเบียบกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการ

ใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 

 √   1.สรางความเขาใจใหพนักงานใน

องคกรเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

2.เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม ใหแก

บุคลากรในองคกร โดยฝกอบรม และ

เผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสำนึก 

3.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมี

ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน

สวนตัว และผลประโยชนสวนรวม 

4.จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชน

ทับซอน/มาตรการตรวจสอบการใช

ดุลพินิจ/มาตรการจดัการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

 

จำนวนเรื่อง

รองเรียน

เก่ียวกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี

ราชการของ

พนักงาน 


