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องคการบริหารสวนตำบลลานหอย อำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย



 

คำนำ 
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเมื่อเกิดข้ึนแลวจะสงผลกระทบในทางลบตอการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ปญหามักเกิดมาจากสาเหตุตางๆการปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงาน และผูบริหารทุกคนเปนเจตจำนงของทุกองคกรที่รวมกันตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาลการนำเครื่องมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใชในองคการ
บริหารสวนตำบลลานหอย โดยใชแนวทางปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยสำนัก
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลลานหอยจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลลานหอย จะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบปญหา
จะนอยกวาองคกรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยจัดใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตำบลลานหอย



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลลานหอย อำเภอบานดานลายหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังน้ัน 
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคมุภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริตตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแก
บุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช
ในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการ
ปองกันลวงหนาไวโยให เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพตอไป 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภารระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู
และยอมรับจากผูที่เก่ียวของ(ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน 
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาต้ังแตเริ่มออก
ประกาศใชเมื่อป 1992 สำหรบัมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที ่1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที ่2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบตอการกำกับดูแล 
หลักการที ่3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที ่4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการที ่5 องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
หลักการที ่6 กำหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการที ่7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการที ่8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที ่9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 

  
 
 



องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
หลักการที ่10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที ่11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที ่12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
หลักการที ่13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการที ่14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไปได 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม 

ภายใน 
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมนิผล(Monitoring Activities) 

หลักการที ่16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที ่17 ประเมนิและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function  
(มีอยูจริงและนำไปปฏิบัติได)อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 
4. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
ดานการอนุมติัอนุญาต 

 
 
ดานการจดัซื้อ จัดจาง 

 
  
  ภารกิจหลัก 

 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  องคการบริหารสวนตำบลลานหอย จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ 
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ 
   - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   - การใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 
   - การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 



6. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การะบุความเสี่ยง 

2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

3. เมทริกสระดับความเสี่ย 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

5. แผนบรหิารความเสี่ยง 

6. การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
วิธีวิเคราะหความเสี่ยง 

เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ 
เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเปนของ
การเฝาระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลลานหอยที่มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี1.การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือคนหาความเสี่ยงการทุจริต ดวยวิธีตางๆดังนี้ 
เทคนิคในการคนหาความเสี่ยงการทุจริต 

- WORK SHOP 
- การระดม สมอง 

Risk dentification 
- การออกแบบ สอบถาม 
- ถกเถียงหยิบ ยกประเด็นท่ีมี โอกาสเกิด 

Risk ldentification 
- การ สัมภาษณ 
- เปรียบเทียบ วิธีปฏิบัติกับ องคกรอื่น 



การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน ความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่/การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครฐั 
ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ที่เคยเกิดหรือคาดวาจะเกิด ไมเคยเกิดหรือมีประวัติ 

(Know Factor)  มากอนแตมีความเสี่ยง 

  (Unknown Factor) 
การใชดลุพินิจของผูมีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตาง ๆ    

 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่   

 

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่    
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช
ในการปฏิบัติงาน   

 

การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย   

 

วางแผนการพัฒนาไมถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน   

 

การนำรถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถ
ประจำตำแหนง   

 

การแตงตั้งคณะกรรมการใหกับพรรคพวกมีระบบ
เสนสายระบบอุปถัมภ   

 

การเรยีกรับผลประโยชนเพื่อรับพนักงานเขา
ทำงาน   

 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา
ลวงเวลา คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก   

 

 



กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริตดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
 

  ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง ที่เคยเกิดหรือคาดวาจะเกิด ไมเคยเกิดหรือมีประวัติ 

  (Know Factor) มากอนแตมีความเสี่ยง 

    (Unknown Factor) 

การยื่นแบบภาษีมีการลงเวลายอนหลังย่ืน

ระยะเวลาที่กำหนด   
การสำรวจตรวจแบบปายขนาดปายผูสำรวจรู

เห็นเปนใจกับผูยื่นขอมูลไมครบถวน   
การประเมินภาษีปายใชอัตราการประเมินผิด

ประเภทใชฐานขอมูลเดิมโดยไมมีการออกสำรวจ

จริง   
การอุทธรณการประเมินภาษีใชความสัมพันธสวน

บุคคลกับผูมีอำนาจในการอุทธรณ   
การชำระภาษีออกนอกสถานที่ท่ีไมออกใบเสรจ็

ใหแกผูเสียภาษี   
การตรวจรับของเจาหนาที่แตละคนใชดุลพินิจไม

เปนมาตรฐานเดียวกัน   
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ

บางทานเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางราย

ท่ีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ   
การสุมตรวจสถานที่ต้ังสถานประกอบการที่ขอ

อนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ

อนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ   
มีการรับคาอำนวยความสะดวกเพ่ือกระตุนใหมี

การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น   
เจาหนาที่การยกเลิกใบเสร็จรับเงนิในระบบทำให

การรายงานการรับเงินประจำวันนอยกวาที่ไดรับ

ไวจริง รับเงินแตออกใบเสร็จรับเงินแลวไมนำเงิน

สด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แตนำฝากใน

ภายหลังและอาจนำเงินไปใชสวนตัวกอน   



กองชาง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ประเมินความเสี่ยงการทจุริตดานการพิจารณาอนมุตัิ อนุญาต  
ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

ท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะเกิด 

(know Factor) 

ไมเคยเกิดหรอืมีประวัติ
มากอนแตมีความเสี่ยง 

(Unknown Factor) 
เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตกอสราง อาคาร 
 โครงการกอสราง และอื่นๆ 

  
 

เรียกรับผลประโยชนรับจางเขียนแบบแปลนและตรวจแบบ
แปลนเองเพื่อใหผาน 

  
 

เจาหนาที่มสีวนรวมหรือสวนรูเห็นกับบุคคลในการดำเนินการ
กอสรางโครงการตางๆโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  
 

เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจางจากผูรับจางเพ่ือใหงาน
ผานการตรวจรับ 

  
 

ไมมีการประชาสัมพันธหรือเก็บเรือ่งไวไมแจงผูประกอบการ
เพ่ือจะรับผลประโยชนจากโครงการตางๆ 

  
 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
ประเมินความเสี่ยงการทจุริตดาน การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะ
เกิด (Know Factor) 

ไมเคยเกิดหรอืมีประวัติ 
มากอนแตมีความเสี่ยง  
(Unknown Factor) 

การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่แอบแฝงหรือ 
กำหนดเนื้องานท่ีเกินความจำเปนทำใหการจาย 
งบประมาณที่ไมคุมคาโปรงใส 

  
 

มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร 
บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 

  

การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมี 
การรับเงินหรือผลประโยชน จากผูรับจาง 

  

การจายเงินอุดหนุนตาง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม
มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคล 
นั้น ๆ ไมรูวามีรายชื่อเปนผูรับเงนิอุดหนุน 

  



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริตดาน การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะเกิด 
(Know Factor) 

ไมเคยเกิดหรอืมีประวัติ
มากอนแตมีความเสี่ยง 
(Unknow Factor) 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เก่ียวกับการจัดทำเอกสาร ฎีกา
การเงนิและบัญชีของสถานศึกษาตางๆที่ไมถูกตอง ตาม
ระเบียบฯกำหนด 

  

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2559 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการ
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด คาใชจาย เอกสาร
หลักฐาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ที่ไมถูกตอง 
ครบถวนตามระเบียบฯกำหนด 

  

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการ
พิจารณาคาใชจาย รายการคาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล 
และอ่ืนๆ ที่ไมถูกตองหรือเกินกวาระเบียบกำหนด 

  

 



ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที ่2 ใหนำขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดง สถานะความ 

เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟ จราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
     สถานะสสีม   : ความเส่ียงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ  
       สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจนไมสามารถกกับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ำเสมอ 

สำนกัปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

 

โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
 

1.      การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ตาง ๆ          

2.      การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่         

3.      เกิดสาธารณภัยในพื้นที่         

4.      ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน 

 
      

 

5.      การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย         

6.      วางแผนการพัฒนาไมถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน 

 
      

 

7.      การนำรถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจำ
ตำแหนง 

 
      

 

8.      การแตงตั้งคณะกรรมการใหกับพรรคพวกมีระบบเสนสาย
ระบบอุปถัมภ 

 
      

 

9.      การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือรับพนักงานเขาทำงาน        
 

10. เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเบ้ีย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 
      

 



กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหควารทุจริตมเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง เขียว เหลือง สม แดง  
 
 

การยื่นแบบภาษีมีการลงเวลายอนหลังย่ืนระยะเวลาที่

กำหนด        
 

การสำรวจตรวจแบบปายขนาดปายผูสำรวจรูเห็นเปนใจ

กับผูยื่นขอมูลไมครบถวน        
 

การประเมินภาษีปายใชอัตราการประเมินผิดประเภทใช

ฐานขอมูลเดิมโดยไมมีการออกสำรวจจริง        
 

การอุทธรณการประเมินภาษีใชความสัมพันธสวนบุคคล

กับผูมีอำนาจในการอุทธรณ        
 

การชำระภาษีออกนอกสถานที่ท่ีไมออกใบเสรจ็ใหแกผู

เสียภาษี        
 

การตรวจรับของเจาหนาที่แตละคนใชดุลพินิจไมเปน

มาตรฐานเดยีวกัน        
 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบาง

ทานเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติ

ไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ        

 

การสุมตรวจสถานที่ต้ังสถานประกอบการที่ขออนุญาต

อาจมีการเอ้ือประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางรายที่ไม

เปนไปตามหลักเกณฑ        

 

มีการรับคาอำนวยความสะดวกเพ่ือกระตุนใหมีการ

ดำเนินการท่ีรวดเร็วข้ึน        
 

เจาหนาที่การยกเลิกใบเสร็จรับเงนิในระบบทำใหการ

รายงานการรับเงินประจำวันนอยกวาที่ไดรับไวจริง รับ

เงินแตออกใบเสร็จรับเงนิแลวไมนำเงินสด เช็ค นำฝาก

ธนาคารในวันน้ัน แตนำฝากในภายหลังและอาจนำเงิน

ไปใชสวนตัวกอน        

 



 กองชาง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 ข้ันตอนที ่2 การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตกอสราง อาคาร 
 โครงการกอสราง และอ่ืนๆ 

 
 

   
 

เรียกรับผลประโยชนรับจางเขยีนแบบแปลนและตรวจแบบ
แปลนเองเพ่ือใหผาน 

 
 

   
 

เจาหนาที่มสีวนรวมหรือสวนรูเห็นกับบุคคลในการดำเนินการ
กอสรางโครงการตางๆโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 
 

   
 

เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจางจากผูรับจางเพ่ือใหงาน
ผานการตรวจรับ 

 
 

   
 

ไมมีการประชาสัมพันธหรือเก็บเรือ่งไวไมแจงผูประกอบการ
เพื่อจะรับผลประโยชนจากโครงการตางๆ 

 
 

   
 

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่แอบแฝงหรือ 

กำหนดเนื้องานท่ีเกินความจำเปนทำใหการจาย 

งบประมาณที่ไมคุมคาโปรงใส 

    

มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร 

บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 

    

การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมี 

การรับเงินหรือผลประโยชน จากผูรับจาง 

    

การจายเงินอุดหนุนตาง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่

ไมมี สิทธิหรอืนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดย

บุคคล นั้น ๆ ไมรูวามีรายชื่อเปนผูรับเงินอุดหนุน 

    



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหควารทุจริตมเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เก่ียวกับการจัดทำเอกสาร ฎีกา
การเงนิและบัญชีของสถานศึกษาตางๆที่ไมถูกตอง ตาม
ระเบียบฯกำหนด 

    

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เก่ียวกับการ
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด คาใชจาย เอกสาร
หลักฐาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ที่ไมถูกตอง 
ครบถวนตามระเบียบฯกำหนด 

    

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เก่ียวกับการ
พิจารณาคาใชจาย รายการคาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล 
และอื่นๆ ท่ีไมถูกตองหรือเกินกวาระเบียบกำหนด 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง(Risk level matrix) 
คือการกำหนดคาคะแนนความเสี่ยง ของปจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนน

ความจำเปนของการเฝาระวัง คูณกับ ระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม หรือ
ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกัน ไม
ดำเนินการไมไดคาของ MUST คือ คาอยูในระดับ 2 หรือ 3 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเปนกิจกรรม หรอืขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดง วา 
กิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคาของ 
SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหนวยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด

รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้น ผลกระทบตอผู ใชบริการ กลุม เป าหมาย 

Customer/User คาอยูที่ 2 หรอื 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ขั้นตอนที่ 4 ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทำการประเมินการควบคุม 
การทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ จัดการ (คณุภาพ
การจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ)โดยเกณฑคณุภาพการจัดการจะแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ดี             : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 

พอใช :  จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ       
                      ผลงานองคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 

ออน         :  จัดการไมได หรอืไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 



 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
 ข้ันตอนที ่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

จัดการ คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง 

  ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง 

 การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการ
อนุญาต อนุมัติ ตาง ๆ  

ดี      

 การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ 

ดี      

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ดี      

ความผิดพลาดในการปฏิบัติ เนื่องจาก
ขาดความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน 

ดี      

การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ดี      

วางแผนการพัฒนาไมถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของประชาชน 

ดี      

การนำรถยนตสวนกลางไปใชเสมือน
เปนรถประจำตำแหนง 

ดี      

การแตงตั้งคณะกรรมการใหกับพรรค
พวกมีระบบเสนสายระบบอุปถัมภ 

ดี      

การเรยีกรับผลประโยชนเพื่อรับ
พนักงานเขาทำงาน 

ดี      

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก 

ดี      



 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 ข้ันตอนที ่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง 
คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

การยื่นแบบภาษีมีการลงเวลายอนหลัง

ยื่นระยะเวลาที่กำหนด ดี      
 

การสำรวจตรวจแบบปายขนาดปาย

ผูสำรวจรูเห็นเปนใจกับผูย่ืนขอมูลไม

ครบถวน ดี      

 

การประเมินภาษีปายใชอัตราการ

ประเมินผิดประเภทใชฐานขอมูลเดิมโดย

ไมมีการออกสำรวจจริง ดี      

 

การอุทธรณการประเมินภาษีใช

ความสัมพันธสวนบุคคลกับผูมีอำนาจใน

การอุทธรณ ดี      

 

การชำระภาษีออกนอกสถานที่ท่ีไมออก

ใบเสรจ็ใหแกผูเสียภาษี ดี      
 

การตรวจรับของเจาหนาที่แตละคนใช

ดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ดี      
 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมี

คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชน

ใหกับผูขออนญุาตบางรายที่คุณสมบัติไม

ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ ดี      

การสุมตรวจสถานที่ต้ังสถาน

ประกอบการที่ขออนุญาตอาจมีการเอ้ือ

ประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางรายที่ไม

เปนไปตามหลักเกณฑ ดี      

 

 

 

 

 



ตอ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 

ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคมุความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง 
คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

มีการรับคาอำนวยความสะดวกเพ่ือ

กระตุนใหมีการดำเนินการท่ีรวดเร็วขึ้น ดี      
 

เจาหนาที่การยกเลิกใบเสร็จรับเงนิใน

ระบบทำใหการรายงานการรับเงนิ

ประจำวันนอยกวาที่ไดรับไวจริง รับเงิน

แตออกใบเสร็จรับเงินแลวไมนำเงินสด 

เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แตนำฝาก

ในภายหลังและอาจนำเงนิไปใชสวนตัว

กอน ดี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
กองชาง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมเสี่ยงทุจริต 

คาความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง
ระดับกลาง 

คาความเสี่ยง
ระดับสูง 

เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต
กอสราง อาคาร 
 โครงการกอสราง และอื่นๆ 

 
ดี 

 
 

  
 

เรียกรับผลประโยชนรับจางเขียนแบบแปลน
และตรวจแบบแปลนเองเพ่ือใหผาน 

 
ดี 

 
 

  
 

เจาหนาที่มสีวนรวมหรือสวนรูเห็นกับบุคคลใน
การดำเนินการกอสรางโครงการตางๆโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย 

 
ดี 

 
 

  
 

เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจางจากผู
รับจางเพ่ือใหงานผานการตรวจรับ 

 
ดี 

 
 

  
 

ไมมีการประชาสัมพันธหรือเก็บเรือ่งไวไมแจง
ผูประกอบการเพ่ือจะรับผลประโยชนจาก
โครงการตางๆ 

 
ดี 

 
 

  
 



 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 

ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 

การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่

แอบแฝงหรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความ

จำเปนทำใหการจาย งบประมาณที่ไม

คุมคาโปรงใส 

ดี    

มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร 

บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน

แอบแฝง 

ดี    

การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบ 

ราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน 

จากผูรับจาง 

ดี    

การจายเงินอุดหนุนตาง ๆ มีการนำ

รายชื่อบุคคลท่ีไมมี สิทธิหรือนำรายชื่อ

บุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคลนั้น ๆ ไม

รูวามีรายชื่อเปนผูรับเงินอุดหนุน 

ดี    



 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
 ข้ันตอนที ่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 

การดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ของ
สถานศึกษา (ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) เก่ียวกับ
การจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษาตางๆที่ไมถูกตอง ตามระเบียบฯ
กำหนด 

ดี    

การดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เก่ียวกับการ
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด คาใชจาย 
เอกสารหลักฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการของหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน ที่ไมถูกตอง ครบถวนตาม
ระเบียบฯกำหนด 

ดี    

การดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 เก่ียวกับการพิจารณาคาใชจาย 
รายการคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร 
คาตอบแทนกรรมการ เงนิรางวัล ของรางวัล 
และอื่นๆ ที่ไมถูกตองหรือเกินกวาระเบียบ
กำหนด 

ดี    



ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 
สำนกัปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตาง ๆ  

- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ 

- กำกับดูแล ควบคมุการปฏิบัติงานให
ถูกตองตามกฎหมาย 

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ - จัดทำแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 

ความผิดพลาดในการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน 

- สงพนักงานเขารับการอบรม 

การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

- ตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูล 
กรมบัญชีกลาง 

วางแผนการพัฒนาไมถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน 

- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินทุกป 

การนำรถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถ
ประจำตำแหนง 

- มีการเขียนขอใบอนุญาตกอนการใชรถทุก
ครั้ง 

- มีมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
การแตงตั้งคณะกรรมการใหกับพรรคพวกมี
ระบบเสนสายระบบอุปถัมภ 

- มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- มีนโยบายการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

การเรียกรับผลประโยชนเพื่อรับพนักงานเขา
ทำงาน 

- การจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกรวม
สังเกตการณในวันสอบคัดเลือกพนักงาน 

- มีมาตรการปองกันการรับสินบน 
เบิกเงนิราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา
ลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและ
ปฏิบัติติดตามระเบียบการเบิกจายอยาง
เครงครัด 



กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การย่ืนแบบภาษีมกีารลงเวลายอนหลังยื่น
ระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดใหมีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อ
ใกลครบกำหนดยื่นแบบฯแตละประเภท 

การสำรวจตรวจแบบปายขนาดปายผูสำรวจรู
เห็นเปนใจกับผูยื่นขอมูลไมครบถวน 

- จัดใหมีการตรวจสอบแบบเสียภาษีโดย
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

การประเมินภาษีปายใชอัตราการประเมินผิด
ประเภทใชฐานขอมูลเดิมโดยไมมีการออก
สำรวจจริง 

- จัดใหมีการสำรวจของเจาหนาที่กอนการ
ยื่นแบบฯทุกครั้ง 

การอุทธรณการประเมินภาษีใชความสัมพันธ
สวนบุคคลกับผูมีอำนาจในการอุทธรณ 

- จัดใหมีการตรวจสอบความสัมพันธสวน 
บุคคลสวนไดสวนเสียกับผูยื่นแบบภาษี 

การชำระภาษีออกนอกสถานที่ที่ไมออกใบเสร็จ
ใหแกผูเสียภาษี 

- ใชระบบคอมพิวเตอรออกใบเสร็จรับเงิน
ดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น 

การตรวจรับของเจาหนาที่แตละคนใชดุลพินิจ
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- จัดใหมีบรรทัดฐาน/คูมือสำหรับการตรวจ
รับงานน้ันๆท่ีมีลักษณะคลายกัน 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมี
คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไมถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 

- จัดใหมีการตรวจสอบการอนุญาตตางๆให
ครบถวนตรงตามหลักเกณฑการอนุญาต 

การสุมตรวจสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ
อนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ 

- จัดใหการตรวจสอบการดำเนินงานของ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่สุมตรวจฯ 

มีการรับคาอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุนใหมี
การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น 

- สรางมาตรฐานทางจริยธรรมใหเกิดขึ้นใน
องคกรเพื่อไมใหการรับคาดำเนินการ
ตางๆเพื่อใหไดรับการบริการท่ีรวดเร็วและ
ใหทุกคนไดรับบริการที่เทาเทียมกัน 

เจาหนาที่การยกเลิกใบเสรจ็รับเงินในระบบทำ
ใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอยกวาที่
ไดรับไวจริง รับเงนิแตออกใบเสร็จรับเงินแลว
ไมนำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต
นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใชสวนตัว
กอน 

- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
หลังปดบัญชีเปนปจจุบันทุกวันละเสนอ
ผูบรหิารในวันถัดไป 



กองชาง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต
กอสราง อาคาร 
 โครงการกอสราง และอ่ืนๆ 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
อนุมัติ 

- มมีาตรการปองกันการทุจริตและการรับ
สินบน 

เรียกรับผลประโยชนรับจางเขียนแบบแปลน
และตรวจแบบแปลนเองเพ่ือใหผาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบ
และ  ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร 

- มีมาตรการปองกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

เจาหนาที่มีสวนรวมหรือสวนรูเห็นกับบุคคลใน
การดำเนินการกอสรางโครงการตางๆโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย 

- แตงต้ังเปนคณะกรรมการพิจารณาออก 
ใบอนญุาต 

- มีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจางจากผู
รับจางเพ่ือใหงานผานการตรวจรับ 

- ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุอยาง
เครงครัดและถูกตอง 

ไมมีการประชาสัมพันธหรือเก็บเรื่องไวไมแจง
ผูประกอบการเพื่อจะรับผลประโยชนจาก
โครงการตางๆ 

- มีมาตรการปองกันการเรียกรับ
ผลประโยชนและการรับสินบน 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 

ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่แอบแฝงหรือ 

กำหนดเนื้องานท่ีเกินความจำเปนทำใหการจาย 

งบประมาณที่ไมคุมคาโปรงใส 

- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเปนไปตาม
วัตถุประสงคและใชจายงบประมาณตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร 

บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 

- มีการกำหนดการเบิกจายคาวิทยากรภายนอก
ตาม ระเบียบขอบังคับและตรวจสอบได 

การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมี

การรับเงินหรือผลประโยชน จากผูรับจาง 

- มีการตรวจสอบการจางตองเปนไปดวยความ
ถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได - มมีาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

การจายเงินอุดหนุนตาง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม

มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคล 

นั้น ๆ ไมรูวามีรายชื่อเปนผูรับเงนิอุดหนุน 

- มีการลงลายมอืชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จายเงิน 



  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
ของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เกี่ยวกับ
การจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษาตางๆ 

- สงเสริมขาราชการและพนักงานผูเก่ียวของ
เขารับการอบรมการบริหารงบประมาณ
ทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ 
และทักษะงานดานการเงินและบัญชีเพ่ือ
สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ 

- ขอความรวมมือพนักงาน เจาหนาที่กอง
คลัง เปนคณะกรรมการ เจาหนาที่ 
คณะทำงาน ตามระเบียบฯ เพื่อดำเนินการ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ รวมถึงใหคำแนะนำ ปรึกษาและ
เสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 เก่ียวกับการพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียด คาใชจาย เอกสารหลักฐาน การ
ติดตามและประเมินผลการดำเนนิการของ
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 

- แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือรวม
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด คาใชจาย 
เอกสารหลักฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการพิจารณาคาใชจาย 
รายการคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร 
คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล 
และอื่นๆ 

- สงเสริมขาราชการและพนักงานผูเก่ียวของ
เขารับการอบรมการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ใหมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะเพื่อสามารถ
ดำเนินการตามระเบียบฯ 

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ศึกษา พิจารณา ตรวจสอบการตั้งรายการ
คาใชจาย ใหตรงตามระเบียบฯหรือไมเกิน
ท่ีระเบียบฯไดกำหนดไว 

 
 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบรหิารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรยีบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการ ยืนยันผลการปองกัน 
หรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะ การเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต ตอไป 
ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สถานะสีเขียว     : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง   : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทนัทวงที ตามมาตรการนโยบาย 
  โครงการกิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงคา 
  ความเสี่ยงรวมไมเกินระดับ 6 

สถานะสีแดง      : เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
  กิจกรรมเพิ่มข้ึน แผนใชไมไดผล คาความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 

 
  

  

 

สีแดง เกินกวาการยอมรับ 
  

  

  

 

สีเหลือง เกิดขึ้นแลวแตยอมรับ 

  

 

 

 

สีเขียว ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวา การ 

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม,= 5 , 4 และ 6 ความเสี่ยงอยูในระดับเกิดขึ้น 

แลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม, = 1, 2 และ 3 คาความเสี่ยงรวมอยูในระดับยังไม 

เกิด ควรเฝาระวังตอเนื่อง 
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นใน 
องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแลวขั้นตอไปที่ตองดำเนินการ คือ การรายงานผล การ
ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงหากยังคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยูควรมีการดำเนินมาตรการปองกัน 
ความเสี่ยงในลำดับตอ 


