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องค์การบรหิารส่วนตำบลหว้ยแคน 
อำเภอหว้ยแถลง   จงัหวดันครราชสีมา 

 
 



คำนำ 
   
  การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนด
นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร 
  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การ
ตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การควบคุมภายใน ( Internal Control) และการบริหารความเสี ่ยง (Risk 
Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้ทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแคน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อให้งาน/ภารกิจนั ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนใน
การปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร เป็นการป้องกันการทุจริต 

 

 

      มกราคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)และ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565  ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.การปฏิบัติหน้าที่ 
  2.การใช้งบประมาณ 
  3.การใช้อำนาจ 
  4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6.คุณภาพการดำเนินงาน 
  7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  9.การเปิดเผยข้อมูล 
  10.การป้องกันการทุจริต 
  การประเมินตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การดำเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนการประเมินความเสีย่งการทจุรติ 
 1.การระบคุวามเสีย่ง 
  ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ ประเภทความเสีย่งการทจุรติ 

Known Factor UnKnown Factor 
1 การบริหารงานบุคคล 

-การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส
หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ปฏิบัติงาน 

  

2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

  

3 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 
-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยขออนุญาต เช่น อุปกรณ์
สำนักงาน รถยนต์ อื่น ๆ 

 
        √ 

 

4 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accrpting benefits) หรือสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์
จากหน่วยงาน 

  



ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ ประเภทความเสีย่งการทจุรติ 

Known Factor UnKnown Factor 
5 การทำธุรกิจของตนเองเป็นคู่สัญญา 

-เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อจาก
บริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นหุ้นส่วน 

  

6 การทำงานพิเศษ 
-เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้รับมอบหมายไม่เต็มเวลาเอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่หารายได้พิเศษ 

  

 
หมายเหตุ : Known Factor  ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
     UnKnown Factor  ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
              ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

 

2.การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 
วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
      สถานะสีเขียว : ความเสีย่งต่ำ 
      สถานะสีเหลือง : ความระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
      สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
      สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่ 

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ เขยีว เหลอืง สม้ แดง 

1 การบริหารงานบุคคล 
-การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใสหรือ
มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน 

 
  √ 

   

2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
  √ 

 
     

  

3 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 
-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยขออนุญาต เช่น อุปกรณ์
สำนักงาน รถยนต์ อื่น ๆ 

 
   

 
    √ 

  

 

 

 

 

 



ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ เขยีว เหลอืง สม้ แดง 

4 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accrpting benefits) หรือสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จาก
หน่วยงาน 

 
  √ 

   

5 การทำธุรกิจของตนเองเป็นคู่สัญญา 
-เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อจากบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นหุ้นส่วน 

 
  √ 

   

6 การทำงานพิเศษ 
-เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้รับมอบหมายไม่เต็มเวลาเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน 
ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่หารายได้พิเศษ 

 
  √ 

   

 

3.เมทริกสร์ะดบัความเสีย่ง 
  ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
  3.1ระดบัความจำเปน็ของการเฝา้ระวงั มแีนวทางในการพจิารณา ดังนี้ 
  -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 
 

ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ 
กิจกรรมหรอืขัน้ตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรอืขัน้ตอนรอง 

SHOULD 
1 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 

-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยขอ
อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ อ่ืน ๆ 

 
2 

 
1 

 

3.2ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพจิารณา ดงันี้ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน 

กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม  

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  
ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 



  
 

ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
1 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 

-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยขออนุญาต เช่น อุปกรณ์
สำนักงาน รถยนต์ อื่น ๆ 

 
2 

 
 

สรปุตารางเมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง 

ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ 
ระดบัความจำเปน็ 
ของการเฝา้ระวงั 

ระดบัความรุนแรง
ของผลกรทบ 

ค่าความเสีย่งรวม 
ความจำเปน็ × ความรนุแรง 

1 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์ 
-การนำทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้โดยขออนุญาต เช่น อุปกรณ์
สำนักงาน รถยนต์ อื่น ๆ 

 
2 

 
2 

 
4 

 
ระดบัความเสีย่ง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และน้อย ดังตารางแสดงระดับ
ความเสี่ยงต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4.การประเมนิการควบคมุความเสีย่ง 
  เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กร   
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
  พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการ ไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ลำดับ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ คุณภาพ 
การจดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัตำ่ 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัปานกลาง 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัสูง 
1 การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้

ประโยชน์ 
-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
โดยขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน 
รถยนต์ อ่ืน ๆ 

 
 

พอใช้ 

  
 

√ 

 

 

 5.แผนบริหารความเสีย่ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1.คู่มือการปฏิบัติงานป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.คู่มือการจัดการร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
  4.ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 


