
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 

ประจ าปี งบประมาณ  2563 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑) รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 
๒) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
๔) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๕) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
๖) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 
๗) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, ใช้งบสาธารณะเพ่ือหา
เสียง 
 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความถี ่
ความรุนแรง 

ต่ า สูง 

ต่ า 

1)รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

4) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขัน
หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2)มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

3) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

5) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 
๗) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติ
โครงการไปลงในพ้ืนที่ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, 
ใช้งบสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

 

สูง 
6) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว 

 

 

- 

 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการทุจริต 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ 

4 4 
-ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างร้าน กับ จนท.พัสดุ 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

การเลือกพ้ืนที่ในการจัดท าโครงการ 
4 4 

-พิจารณาที่ประสบปัญหา
และมีความจ าเป็น 

การบริหารงาน
บุคคล 

การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนองได้รับผลประโยชน์ 4 4 

-มีการรับสมัครและ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ส่วนตัว 

เช่นอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
4 4 

-มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย 

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

จนท.ไม่ได้น าเงินลูกหนี้กองทุนต่างๆ
ฝากมาช าระให้กับการเงิน  แต่กลับ
น าไปใช้ส่วนตัว 

4 4 
-ให้ลูกหนี้กองทุนมาช าระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เข้า – 
ออก  เวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 
4 4 

-มีสมุดขออนุญาตออกนอก
พ้ืนที่และลงขออนุญาตทุก
ครั้ง 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ 

4 4 

- มีการบันทึกใช้ทรัพยากร
ต่างๆทุกครั้ง 
-ให้มีการรายงานทุกครั้ง
หลังใช้ทรัพยากร 
- ใช้ทรัพยากรตามความ
จ าเป็น 
-สร้างจิตส านึก  คุณธรรม  
จริยธรรม 

การจัดประชุมดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 2 

-จัดหาสถานที่  หรือ
วิทยากร  ให้เหมาะสม  

การออก
ใบอนุญาต  หรือ
ใบรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน  จนท. หรือผู้มี
ผลประโยชน์มาขอใบรับรองนั้นๆ 3 3 

-ผุ้ปฏิบัติต้องท าตามกฏ
ระเบียบโดยเป็นกลาง 

 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 
 

หลักการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ข้อเสนอแนะ 

การยอมรับความเสี่ยง
(Tolerate) 

- - 

การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(Treat and Control) 

1)รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

3) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไป
ท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

5) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

6) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ในงานส่วนตัว 
 

-ร่วมกันตรวจสอบภายในองค์กร 

 

 

-สร้างความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญในงานราชการ 

 

- จัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลด้านต่างๆ 
อย่างปลอดภัย 

-  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

 

การแบ่ง/ผ่องเครื่องถ่ายความ
เสี่ยง 

(Share/Transfer) 

2)มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

-ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบเข้ามา
ตรวจสอบสม่ าเสมอ  เช่น  
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ท้องถิ่นจังหวัด 

การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมท่ีมี 

ความเสี่ยง(Terminate)  

๗) นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่
ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, ใช้งบ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 

- สมาชิกสภาร่วมตรวจสอบ
พิจารณาโครงการต่างๆใน
ข้อบัญญัติอย่างรัดคุมถูกต้อง 

การฉวยโอกาสจากสถานการณ์
ท่ีมีความเสี่ยง (Take the 
Opportunity)  

4) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขัน
หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ตรวจสอบในการท าสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัดอย่างเข้มงวด 

 



การปรับกระบวนทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
       T 
        ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

..........................ทราบถือปฏิบัติ..............................................................................................................  

           

ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

       (นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ 

แยกส่วน บูรณาการ 

ท าเป็นครั้งคราว ท าอย่างต่อเนือ่ง 

เน้นในมุมแคบ เน้นในมุมกว้าง 

เน้นการควบคมุกระบวนการ เน้นการบรรลยุุทธศาสตร์ 


