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    ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางแลละ
เครื่องการ ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน 

 

ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จึงได้ด าเนินการ จัดท าแผนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ครั้งที่ 1) มาเพ่ือให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตาม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาด้วยนี้ 
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ค าน า 
  

               เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ ที่
ค้นหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริตคือ การแกไขปญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกที่รวมต
อตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช
ในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการ
เตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

                สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชําผักแพว จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐและผูสนใจในการสรางความเขาใจในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ     
ตอไป 

 

        องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     - วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                               
     - การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
     - กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     - องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต  
     - ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     - ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     - ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
     - ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
     - ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
     - ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
     - ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
     - ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  
     - ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
     - ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
     - ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
     - ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น  
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ งานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ  รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ หลักการ
ที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ  

Opportunity 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ก่อนท าการประมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละ

ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓  ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕58) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และ ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเมื่อ คัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียม
ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตาม
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

                    ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่าง แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น 
าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา 

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยูแลว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
 
เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

-  

2 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการวินัย เป็นต้น 

-  

3 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

-  

 
ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Known Factor  
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่

เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็

ได้ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการ ทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุ สถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร 

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังใน
ระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ภายนอก คนที่ 
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับ ติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 - - - 

2 
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน 
ความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย 
เปนตน 

 - - - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชา 
บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 - - - 

 
ตารางท่ี 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับป่านกลาง  
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ เสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์
ในการให้ค่า ดังนี้  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน นั้นๆ แสดงว่า

กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง 

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level marix)) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง  
3       2      1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ  
3       2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จ าเป็น x รุนแรง 

1 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

2 2 4 

2 

ความไมโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล เชน การประเมินความดี
ความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย การ
ด าเนินการวินัยเปนตน 

2 2 4 

3 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาลวงเวลา คาเชา บาน คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาที่พัก 

2 2 4 
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ตารางท่ี ๓ น าขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 

2 - 

2 
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ
ประเมินความดคีวามชอบ การแตงตั้ง โยกยาย 
การด าเนินการวินัยเปนตน 

2 - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชา บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

2 - 

 
 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง หนวยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคเีครือขาย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial     
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User     

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process     
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth    
 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 

ขั้นตอนที่ ๔ ใหน าคาความเสี่ยงรวม (จ าเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน การควบคุม
การทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้  

ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม  

พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องค
กรแตยอมรับได มีความเขาใจ  

ออน : จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/ผู
รับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ดี  - - 

ความไม่โปร่งใสในการบริการงานบุคคล 
เชน การประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย 
เปนตน 

ดี  - - 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จเชน  
คาลวงเวลา คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก 

ดี  - - 

 
ตารางท่ี ๔ ใหน าคาความเสี่ยงรวม (จ าเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน 
 (ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยง อยูระดับใด จะไดน าไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง 
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีท่ีหนวยงานท าการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยง การ
ทุจริตอยูในระดับ ต่ า หรือ คอนขางต่ า ใหท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยง การ
ทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจ  กอใหเกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 
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ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนต าบลช าผักแพว  ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค า
ขอให้ถูกต้องตามระบบ 
 

- จัดท าคมูือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่
ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 
- ก าชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่อง 
ตามล าดับค าขอ 

2 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยายการด าเนินการวินัย เปนตน 
 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 
หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหความ
รเูกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นใหกับผูบริหารทองถิ่น 
และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

3 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลาคาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก 
 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 
หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม ใหความรู
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของและ 
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ให
กับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่
ในหนวยงาน 
 

 
ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรงมา
จัดท า แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตตอไป 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  

                ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผลการปอง
กันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตต
อไป ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
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ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงขององคการบริหารสวนต าบลช าผักแพว 
 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดท าคมูือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพรให้ 
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติให 
เปนแนวทางเดียวกัน 
- ก าชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่อง 
ตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบ 
และเสนอความเห็นของ 
ไมด าเนินการตามล าดับ 
ค าขอ 
 

 - - 

2 - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเก่ียวกับการบริหารงาน 
บุคคล กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงาน 
สวนทองถิ่น ใหกับผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่ 
ในหนวยงาน 

ความไมโปรงใสในการ 

บริหารงานบุคคล เชน 

การ ประ เมินความดี 
ความชอบ การแตงตั้ง 

โยกยาย การด าเนิน 
การวินัย เปนตน 
 

 - - 

3 - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรมใหความรู 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ใหกับผูบริหาร 
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ใน 
หนวยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่ 
พัก 
 

 - - 

 
ตารางท่ี ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ วาอยูใน   
              สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได 

 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ /กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
                 ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงจากทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 
สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการ 
อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ิมท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
7.3 สถานะเขียว GREEN ยังไม่เกิด มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาตไมด าเนินการตาม ล าดับค าขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเชน การ
ประเมินความดีความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การ
ด าเนินการวินัยเปนตน 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชนคาลวงเวลา คาเช
าบาน คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาที่พัก 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

                   ขั้นตอนที่ ๘ เปนการจัดท ารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความ 
เสี่ยงการทุจริตตามข้ัน ตอนที่ ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง 
ระดับสูงมากเพ่ือเปนเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนต าบลช าผักแพว 

 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1  - - 
2  - - 
3  - - 

 
ขัน้ตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

                 ขั้นตอนที่ ๙ เปนการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ 
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลา 
ของการรายงานผล ขึ้นอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการ 
รายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
   
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้ว  

ที่ 287/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

………………………………………….. 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัด ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITAS) ก าหนดให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น  
 

เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
6. นักพัฒนาชุมชน     คณะกรรมการ 
7. นิติกร      คณะกรรมการ/เลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการ  
ด าเนินงานให้ทราบต่อไป  

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
     (นายสนม  โสป่าสัก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 


