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การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง                             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกัน การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่                    
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวั ตถุประสงค์ 
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น         
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก    
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  กฎหมาย                 
ทีไ่ม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่
ทำให้เกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน                 
ใน ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล เหล่านี้  
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน  โครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง                
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง 
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในอดีต ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ                   
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี 
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น                 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต               
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์  
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  
 2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก  
 2.2 Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 
ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
 2.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่ วนที่ 
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก  
 2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  
 

3. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้จ่ายงบประมาณ 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 (        ) 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 (        ) 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ 
 (  √    ) 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 
              ภาครัฐ 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน  
 - การใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 
 

 การระบุความเสี่ยง (Risk identification)  
 เมื่อมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะประเมินแล้ว ให้จัดเตรียมข้อมูล 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นำมาระบุความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 1 
โดยทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 
และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วยเนื่องจาก   
ในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำแต่อาจพบว่ามีคว ามเสี่ยง                      
ในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือ 
แก้ไขความเสี่ยงทุจริตนั้นอยู่แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น known Factor 
หรือ unknown Factor  
 การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจทำได้หลายวิธี คือ การทำ Work shop                     
การ ระดมสมอง การออกแบบสอบถาม การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิ ด การสัมภาษณ์ และการ 
เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอ่ืน สำหรับในปี 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้ระบุความเสี่ยงโดย
วิธีการระดม สมองจากแต่หน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงได ้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน
ธุระ ส่วนตัว 

 √ 
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 ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การ
ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Know Factor  
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่ 
เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor  
 - สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้  
 

 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการนำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริตจากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ 
ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดย
ระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด ดังนี้  
 - สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 - สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  
 - สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน 
องค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
 - สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไป

ใช้ในธุระส่วนตัว 
 √   

 

 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ที่ 2 ตามระดับ 
คะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  
 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน 
นั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
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 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย 
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal process 
หรอื กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ learning and growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix) 
 

ที โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3     2     1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3     2     1  

ค่าความเสี่ยง
รวม จำเป็น X 

รุนแรง 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน 

ธุระส่วนตัว 
1 2 2 

 

แนวทางในการพิจารณา ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตารางท่ี 
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 √ 

 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

  
X 

 
X 

ผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  
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ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 

โอกาส / ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

 
คุณภาพ  

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางไป

ใช้ ในธุระส่วนตัว 
ดี ต่ำ (๑) √ 

ค่อนข้างต่ำ(๒) 
ปานกลาง(๓) 

 พอใช้ ค่อนข้างตำ่ (๔) ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง(๖) 
 อ่อน ปานกลาง(๗) ค่อนข้างสูง(๘) สูง(๙) 

 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี :      จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มี  ผลเสียทาง 
           การเงิน ไม่มจี่ายเพิ่ม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงานองค์กร            
          แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน :   จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ 
           ผลงานองค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้
ในธุระส่วนตัว 

1. มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถส่วนกลาง  
2. มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกขอ อนุญาตการใช้รถยนต์
โดยระบุจำนวนระยะทาง และเลขไมล์รถทุกครั้ง  
3. จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่น การรายงานจาก Google map เป็น
ต้น  
4. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต  
5. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

ที่ โครงการ 
/กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินการ 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจจะมี

ผลกระทบ/ 

การ 
ควบคุม 

ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

การประเมินระดับความเส่ียง มาตรการ 
ป้องกัน 

เพื่อไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัว 
ชี้วัด 
ผล 

สำเร็จ 

ไม่มี ต่ำ 
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1 การบริหารความเสี่ยงการใช้
รถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

นากลาง 

การใช้รถยนต์
และน้ำมัน

เชื้อเพลิงของทาง
ราชการ 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ใน

ธุระส่วนตัว 

ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ
ควบคุมดูแล
การใช้รถยนต์
ของทาง
ราชการ 

ระเบียบ
กระทรวงมหา
ดไทย ว่าด้วย
การใช้และ

รักษารถยนต์
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 
และที่แก้ไข 

เพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

       1. แจ้งทุกหน่วยงาน
จัดทำสมุดคุมการใช้
รถส่วนกลาง  
2. แจ้งทุกหน่วยงาน
ดำเนินการขอ
อนุญาตใช้รถ
ส่วนกลางและบันทึก
ขออนุญาต การใช้
รถยนต์โดยระบุ
จำนวนระยะทางและ
เลขไมล์รถทุกครั้ง
ก่อนและหลังการ ใช้
รถยนต์ส่วนกลาง  
3. แจ้งทุกหน่วยงาน
ดำเนินการจัดทำแผน
ที่การเดินทาง เช่น 
การรายงานจาก 
Google map เป็น
ต้น  
4. มีการจัดทำ
โครงการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
องค์ความรู้ด้านการ 
ป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม
และ จริยธรรมและ
วัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการ ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
5. รณรงค์สร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการ

ทุจริต 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การการใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง
ไปใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นางธวชินี  วงศธ์รรมะ 


