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ค าน า 
 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง  ๆ  ที่
ค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต  คือ  การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเป็น
เจตจ านงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  โดยคัดเลือกกระบวนงาน  จ านวน  1  กระบวนงาน  ตามกรอบการ
ประเมิน  ความเสี่ยงการทุจริต  3  ด้าน  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริตในความ
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ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือการรับสินบน 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ.  2558) 
 2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและกาบริหาร จัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ  
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง  ๆ  อธิบายรูปแบบ  พฤติการณ์   
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  กับระดับความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวังและการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยที่มีประสิทธิภาพ  
 1.  การระบุความเสี่ยง  (Risk  ldentification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน  
   1.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  
   2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
   3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
 ชื่อกระบวนงาน/งาน  การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564 
ตารางท่ี  1  ตารางระบุความเสี่ยง  (Know  Factor  และ  Unknow  Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know  Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow  Factor 

(ยังเคยเกิดขึ้นแล้ว) 
เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมี
การน าเงินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
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2.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
                   สถานะสีเขียว   :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
       

          สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 

         สถานะสีส้ม :  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  
หลายฝ่าย  ภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม 
  

                   สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี  2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563 

    

  

3.  เมทริกระดับความเสี่ยง  (Risk  Level  matrix) 
 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ  3  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ  2  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูง 
  ระดับ  1  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ  3  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน  ในระดับรุนแรง 
  ระดับ  1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี  3  SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  2  มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้า

ระวัง 
ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X  รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ในระหว่างการตรวจรับงาน  
ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

2 3 6 
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ตารางท่ี  3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

3  

 
ตารางท่ี  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  ในระหว่างการตรวจรับงาน  
ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

  X 

 
4.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk  -  Control  Matrix  Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
 ดี  :  จัดการให้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กร  ไม่
มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้  :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ  ผลงาน
องค์กร  แต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
 อ่อน  :  จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางที่  4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  ในระหว่าง
การตรวจรับงาน  ตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

พอใช้    
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ  พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือมี
การน าเงิน
งบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับ
งาน  ตรวจสอบ
เอกสาร  หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับ
งานตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 

ก าหนดให้ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับ  รวมถึงลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และโปร่งใส  และไม่
กระท าการใด ๆ  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น
อย่างเคร่งครัด  ไม่เรียกร้อง  หรือด าเนินการ  หรือสนับสนุน  หรือยอมรับการการ
ให้สินบน  หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล  
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม  รวมถึง
การควบคุมการบริจาคเพ่ือการกุศลการให้ของขวัญ  และการสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง  ๆ  ต้องมีความโปร่งใส  ไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนด าเนินการที่ไม่เหมาะสม  โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง  ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่
ด าเนินธุรกิจกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ให้มีแนวทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก าหนด  ทั้งนี้  ก าหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  คอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  คอร์รัปชั่น  และก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่นนี้  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบ
ภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผล
การสอบทานต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  นอกจากนี้
ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
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อบต.เมืองน้อย 



 


