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ค ำน ำ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 
ต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการ
ทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ 
และเป็นเจตจ านงของ ทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล  

การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่
คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายท่ีน้อยกว่า องค์กรท่ีไม่มีการน าเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้
มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่ม
ภาระงานแต่อย่างใด  

องค์การบริหารส่วนท่าลาดขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น 
เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

 
 
 
 

                                                                                งานพฒันาชมุชน ส านกังานปลดั 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
                                                                   โทร.044-009879 

 
 



การประเมินความเสี่ยง 
พัฒนาชุมชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมินผล / ข้อสรุป 

๑.สิ่งแวดล้อมการควบคุม 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี ้
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินสดหรืโอนเข้าบัญชี
ธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือในนามบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ        ใน
กรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแลกรณีคนพิการ 
ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของ อบต. ท่าลาดขาว 
ส่วนมากประสงค์รับเบ้ียยังชีพเปน็เงินสด 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
       (๑)การถือเงินสดจ านวนมากจากธนาคาร
มายังส านักงานและน าเงินสดจ านวนมากลงไป
จ่ายให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน
พื้นท่ียังคงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
      (๒)การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคน
พิการ ท าได้ไม่ท่ัวถึง ท าให้มีผู้สูงอายุและคน
พิ ก า ร เสี ย สิ ท ธิ ใน ก า ร รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบ
เกี่ยวกับประชากรท่ีย้ายเข้ามาในพื้นท่ีๆไม่มีการ
แจ้ง จึงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ย
ยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นไปตาม
ความเส่ียงใหม ่

ผลการประเมิน 
   งานสวัสดิการสังคม 
   การแบ่ งงาน และการมอบหมายหน้ าท่ี
ภายใน งานสวัสดิการสังคม ท่ี ๓๓๔/๒๕๖๑ 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ 
๑.งานสังคมสงเคราะห์ 
๒.งานพัฒนาชุมชน 
๓.งานส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็กและ
เยาวชนจาการวิเคราะห์ และประเมินผลจาก
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจงาน สังคม
สงเคราะห์ 
    กิจกรรม 
    กิจกรรมการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยเอดส์ จาการติดตามผลตามแบบรายงาน 
ก ารป ฏิ บั ติ ต ามแผน การป รับ ป รุ งพ บ ว่ า 
“กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่ วยเอดส์  “ มีการควบคุม ท่ี
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์การการควบคุมใน
ระดับหนึ่ง คือความปลอดภัยในการน าเงินสด
ไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในพื้นท่ี และพบจุดอ่อน
ใหม่คือ มีผู้สูงอายุ และคนพิการเสียสิทธิในการ
รับเบ้ียยังชีพในปีงบประมาณ 

 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมินผล / ข้อสรุป 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
   (๑)มีค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีเป็นชุดรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เบิกเงินสดที่ธนาคาร 
   (๒)มีการบันทึกรายงายสถานการณ์ และการ
ส่งมอบเงินให้ พัฒนาชุมชนตรวจสอบทุกครั้ง 
   (๓)มีการรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อ
ผู้บริหารในการประชุม ประจ าเดือนของ อบต.
ท่าลาดขาวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบ้ียยังชีพ โดย
การโอนเข้าบัญชี ธนาคารให้มากขึ้น 
   (๔ )สร้างความเข้าใจแนวทางการรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
   (๕)มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 
เพื่ อให้ผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนส าหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างท่ัวถึง 
   (๖)ประสานส านักงานทะเบียนราษฎรเพ่ือขอ
คัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.ได้
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุในพื้นท่ี
ของตน 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๑)จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้สมาชิกสภา 
ผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลท่ัวไป เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบ้ียยังชีพ 
   (๒)ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
และคนพิการผ่าหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 
ชุมชน อบต.ท่าลาดขาว  

 

 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมินผล / ข้อสรุป 
๕การติดตามประเมินผล 
    ในการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน “กิจกรรมการจ่ายเงิน เบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์”พบว่ามี
การควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ 
ผู้มีสิทธิเบ้ียยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ยังมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ท่ีมีความ
ประสงค์รับเงินสด จึงยังท าให้ต้องเบิกเงินสด
ออกมาจากธนาคารเป็นจ านวนมากและ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบยังต้องน าเงินสดจ านวน
มากลงไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในพื้นท่ี ถึงจะมี
การควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่การ
ถือเงินสดจากธนาคารมายังส านักงานหรืการ
ถือเงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นท่ีก้อ
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ และนอกจากนี้ยังพบ
จุดอ่อนใหม่ คือ มีผู้สูงอายุและคนพิการ เสีย
สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เนื่องจากการรับขึ้นทะเบียนท าได้ไม่
ท่ัวถึงส าหรับคนท่ีย้ายเข้ามาในพื้นท่ีโดยไม่ให้
แจ้งให้ทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
(๑)ตารางความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เคยเกิดขึ้นแล้ว ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 

(๑)การถือเงินสดจ านวนมาก
จากธนาคารมายังส านักงาน
และน าเงินสดจ านวนมากลงไป
จ่ายให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่ วยเอดส์  ในพื้ น ท่ียังคงมี
ความเส่ียงต่อความปลอดภัย 
 

 
 
 

 

 

      (๒ )การรับขึ้นทะเบี ยน
ผู้สูงอายุและคนพิการ ท าได้ไม่
ท่ัวถึง ท าให้มีผู้สูงอายุและคน
พิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยัง
ชี พ ใน ปี งบ ป ระ ม าณ นั้ น ๆ 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบ
เกี่ยวกับประชากรท่ีย้ายเข้ามา
ในพื้นท่ีๆไม่มีการแจ้ง จึงไม่
สามารถรับขึ้นทะเบียนเพื่ อ
ขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
และคนพิการ ซึ่งเป็นไปตาม
ความเส่ียงใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจารจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบครอบระมัดระวังใน          
  ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได ้
  สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง 
  สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก 
  



(๒)ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามสีไฟจารจร) 
 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

(๑)การถือเงินสดจ านวนมาก
จากธนาคารมายังส านักงาน
และน าเงินสดจ านวนมากลงไป
จ่ายให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่ วยเอดส์  ในพื้ น ท่ียั งคงมี
ความเส่ียงต่อความปลอดภัย 

 

    

 (๒ )ก า ร รั บ ขึ้ น ท ะ เบี ย น
ผู้สูงอายุและคนพิการ ท าได้ไม่
ท่ัวถึง ท าให้มีผู้สูงอายุและคน
พิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยัง
ชี พ ใน ปี งบ ป ระ ม าณ นั้ น ๆ 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบ
เกี่ยวกับประชากรท่ีย้ายเข้ามา
ในพื้น ท่ีๆไม่มีการแจ้ง จึงไม่
สามารถรับขึ้นทะเบียนเพื่ อ
ขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
และคนพิการ ซึ่งเป็นไปตาม
ความเส่ียงใหม ่
 

    

 
สรุปผลการประเมิน 
 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ยังมีจุดอ่อน ความปลอดภัย
ภายใน การเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารมายังส านักงาน เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ 
และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


