
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เรื่อง  รายงานการประเมินความเส่ียงและมาตรการควบคุมความเส่ียงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 

  ตามแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.

2561-2565) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป และรายงาน

ผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด นั้น 

  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ไดจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพ่ือใหการบริหารราชการ

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดประกาศรายงานดังกลาวเพ่ือประชาสัมพันธสรางการรับรูตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑8   เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                                

                

 

(นายเจริญ บัวหลวงงาม) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

  

 แผนปฏิบัติรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบ

การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอ

ผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยบงจึงไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนระบบและ

สามารถนําไปสู ผลสัมฤทธิ์และเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต สรางการบริหารจัดการ

องคกรท่ีเชื่อวาสามารถนําไปสูการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนนําพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใส

สะอาดเปนท่ียอมรับตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโปรงใส

และนาเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอรรัปชัน หมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต 

พรอมท้ังรวมมือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร 

 ท้ังนี้การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกรจะชวยเปนหลักประกันองคกรในระดับ

หนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบ

ปญหาก็นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนํา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหเขาใจจุดเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดการทุจริต 

 2. เพื่อปรับปรุงกลไกการทํางานที่สามารถยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่รัฐ 

 3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 4. เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 ความเสี่ยง คือ ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณบางอยางซ่ึงมีผลกระทบ ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือเบี่ยงเบนไปจากท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลในทางบวกหรือทาง     

ลบก็ได 

 ผลกระทบ คือ ผลกระทบจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน 

 ผลกระทบทางลบ เรียกวา ความเสี่ยง 

 ผลกระทบทางบวก เรียกวา โอกาส 

 ความเสี่ยง คือ เหตุการณท่ียังไมเกิด ตองหามาตรการควบคุม 

 ปญหา คือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว รูอยูแลว ตองแกไขปญหา 

                            /ความเสี่ยง...... 
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 ความเสี่ยงการทุจริต คือ การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานในอนาคต 

 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ ข้ันตอนในการคนหาวามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอยางไรบาง 

 โอกาส คือ โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือ คะแนนรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงการทุจริตท่ีเปนผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปจจัยคือโอกาส เกิดและผลกระทบ 

 มาตรการ คือ วิธีการหรือแนวทางท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต 

 ผูรับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต คือ ผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

 1. ความเสี่ยงทุจริตท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 1. เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต  

 รับดับ     โอกาสเกิดการทุจริต 

    5    โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 5 ครั้งตอป 

    4    โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 4 ครั้งตอป 

  3    โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 3 ครั้งตอป 

  2    โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 2 ครั้งตอป 

  1    โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 1 ครั้งตอป 

 
2. เกณฑผลกระทบ ทางดานการเงิน  

 รับดับ      ความรุนแรงผลกระทบ ทางดานการเงิน 

    5    ความเสียหายตั้งแต  1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท 

    4    ความเสียหายตั้งแต  500,000    บาท ถึง 1,000,000 บาท 

             3    ความเสียหายตั้งแต  100,000    บาท ถึง    500,000 บาท 

  2    ความเสียหายตั้งแต    50,000    บาท ถึง    100,000 บาท 

             1    ความเสียหายตั้งแต          1        บาท ถึง     50,000 บาท 

 

        

            /3.เกณฑ..... 
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3. เกณฑผลกระทบ ท่ีไมใชทางดานการเงิน  

 รับดับ      ความรุนแรงผลกระทบ ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

 5          เกิดความเสียหายตอองคกรโดยเจาหนาท่ีรัฐถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุต ิ                         

       ยุติธรรม 

 4     ภาพลักษณขององคกรติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาวอยางตอ 

       เนื่อง และสังคมใหความสนใจ 

 3     หนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 

 2     ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในองคกร มีคนรองเรียนแจงเบาะแส 

 1     แทบจะไมมี 

 

4. เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ํา ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเส่ียงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุการณ/ประเด็น 

ความเส่ียงตอการทุจริต 

ปจจัยเส่ียง 

ท่ีอาจกอใหเกิด 

การทุจริต 

ระดับความรนุแรงของ 

ความเส่ียงการทุจริต 

(โอกาสเกิด/ผลกระทบ) 

มาตรการจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบ

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

ต่ํา ปาน

กลาง 

สูง สูงมาก 

1 กระบวนการโอนเงินผาน 

ระบบ 

Krungthai corporate 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

กระบวนการเบิก-จาย ผาน

ระบบ Krungthai 

corporate โอนเงินของ 

อปท.เขาบัญชีตนเอง 

ความโลภ   /  1.  จัด ทํา คําสั่ ง แบ งหน า ท่ีความ

รับผิดชอบในการดําเนินการเบิก-จาย

ผ าน ระบบ  Krungthai corporate 

ดังนี้ –แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

กระบวนการเบิก – จายผานระบบ 

Krungthai corporate แต ล ะคน มี

หนาท่ีแตกตางกัน มีรหัสเขาใชงาน

เฉพาะบุคคลเทานั้น 

น า ง ส า ว

ดวงดาว เติมจัน

ทึ ก  ตํ า แหน ง 

เจาพนักงานเงิน

และบัญช ี

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเส่ียงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุการณ/ประเด็น 

ความเส่ียงตอการทุจริต 

ปจจัยเส่ียง 

ท่ีอาจกอใหเกิด 

การทุจริต 

ระดับความรนุแรงของ 

ความเส่ียงการทุจริต 

(โอกาสเกิด/ผลกระทบ) 

มาตรการจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบ

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

ต่ํา ปาน

กลาง 

สูง สูงมาก 

      /  - แตงตั้งผูอนุมัติในกระบวนการเบิก – 

จ า ย ผ า น ร ะ บ บ  Krungthai 

corporate จํานวน 2 คน และมีรหัส

เขาใชงานเฉพาะบุคคลเทานั้น 

2 .  ผู มี ห น า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น

กระบวนการเบิก – จายผานระบบ 

Krungthai corporate ควรเปลี่ ยน

รหัสเขาใชงาน ทุก 3 เดือน  

 

 

 

 (ลงชื่อ).................... ........................................                                                         (ลงชื่อ)............... .............................................                                                         

          (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)             (นายเจริญ บัวหลวงงาม) 

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง              นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 



รายงานผลการดําเนินการประเมินความเส่ียงและมาตรการควบคุมความเส่ียงตอการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม กระบวนการโอนเงินผานระบบ Krungthai Corporate 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ

ดําเนินงาน 

การโอนเงินของ อปท.เขาบัญชีตนเอง 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกระบวนการเบิก – จาย ผาน ระบบ Krungthai 

Corporate โอนเงินของ อปท.เขาบัญชีตนเอง 

มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการ

ทุจริต 

 

ระดับของความเสี่ยง สูง 

สถานการณดําเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
� ยังไมดําเนินการ 

� เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการแลว 

� ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

� เหตุผลอ่ืน ๆ ...................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการ

ดําเนินงาน 

1. จัดทําคําสั่งแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการเบิก – จายผาน

ระบบ Krungthai Corporate ตามคําสั่ง ท่ี 70/2565 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2565  

2. เปลี่ยนรหัสผูใชงาน ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

ตัวชี้วัด จํานวนการตรวจสอบดานการเงินและพบเรื่องทุจริต 

ผลการดําเนินงาน ไมมีการทุจริต 

ผูรายงาน นางสาวดวงดาว เติมจันทึก 

สังกัด กองคลัง 

วันเดือนปท่ีรายงาน 12 เมษายน 2565 

  

                      (ลงชื่อ).......................................ผูรับผิดชอบความเสี่ยง 

                              (นางสาวดวงดาว  เติมจันทึก) 

           เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

  

(ลงชื่อ)............... ................................        (ลงชื่อ)...............................................     

        (นางจีระประภา เฉลิมชาติ)                              (นายเจริญ  บัวหลวงงาน) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง                    นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

