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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  



 

ค าน า 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานและผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด
ขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล        
โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต ภาครัฐ ตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงได้ด าเนินการประเมินความ เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  

เมษายน 2565 

 

 

  

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

1 การ
ออกแบบ
และ
ก่อสร้าง 

- การส ารวจ
ออกแบบ การเขียน
แบบ การค านวณ
ประมาณราคา 
โครงสร้างต่างๆของ
กองช่าง 
- การให้บริการ 
การบ ารุงซ่อมแซม 
การตรวจสอบ
รักษาทรัพย์สินของ
รัฐให้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับ 
มติ ครม.และ
หนังสือสั่งการ 

มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการ
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียม 

1. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
๒.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน 
 

พระราช 
บัญญัติ
ควบคุม
อาคาร 
พ.ศ. 
2522  

    
 
 

   ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
การเรียก
รับเงิน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๒ การเบิก
จ่ายเงิน
ของสถาน 
ศึกษา 

การรับเงินจ่ายเงิน
การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตาม
งบประมาณและ
เงินนอก
งบประมาณ การ
บันทึกบัญชีการเก็บ
รักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ 

การรับเงิน
จ่ายเงินการ
จัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตาม
งบประมาณ
และเงินนอก
งบประมาณ 
การบนัทึกบัญชี
การเก็บรักษา
เงินไม่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับ 

1.
ผู้บังคับบัญช
าขาดการ
ควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
๒.เจ้าหน้าที่
มีปัญหาทาง
การเงิน 
 

ระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทย 
ว่าด้วยการ
รับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน 
การเก็บ
รักษาเงิน
และการ
ตรวจเงิน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) 

    
 
 

   ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จ านวน
ฎีกา
เบกิจ่าย
ท่ าการ
เบกิจ่าย
ผิดพลาด 

 

 



  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

3 การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง
และการ
ดูแลรกัษา 

การน ารถยนต์ของ
ราชการไปใช้
ส่วนตัว รวมถึงการ
บ ารงุรกัษาใหอ้ยู่ใน
สภาพพรอ้มใช้งาน 

การน ารถยนต์
ของราชการไป
ใช้ส่วนตัว 
รวมถึงการไม่ได้
บ ารงุรกัษาให้
อยู่ในสภาพ
พรอ้มใช้งาน 

1.ผู้
บังคับบัญ 
ชาขาดการ
ควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
๒.ขาดการ
แบ่งแยก
หน้าทีท่ี่
ชัดเจน 

ระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทย 
ว่าด้วยการ
ใช้และรักษา
รถยนต์ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 

    
 
 

   ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ความถี่
ของการ
น า
รถยนต์
ส่วนกลาง
ไปใช้
ส่วนตัว 



 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

4 การจดัซ้ือ
จดัจ้างไม่
เปน็ไปตาม
ระเบียบ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจดัซ้ือจดัจ้างยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
บางข้อทีเ่กีย่วข้อง 
ท าใหเ้กิดดาร
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฎิบัติงานมี
การเอ้ือ
ประโยชนแ์ก่
ผู้ค้ารายเดียว 

1.ผู้
บังคับบัญ 
ชาขาดการ
ควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
๒.
ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้
ความเข้าใจ 

ระเบียบ
กระทรวง 
การคลัง 
ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

    
 
 

   ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จ านวน
ครั้งการ
เอ้ือ
ประโยชน์
แก่ผู้ค้า
รายเดียว 

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบประเมินความเส่ียง  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ชือ่ผู้รายงาน นางสาววิวรรณา  พระเดชพงษ์ 

 

  


