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ค าน า 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา     
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจ านงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต          
ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงานตามกรอบ          
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต า แหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริต                  
ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
กิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ความหมาย                                                                                                                           
         ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน                                                                      
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                              
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้                                                                                            
 1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558                                                                                                                     
 2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 3) ด้านความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                              
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง                                                                                                                         
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากการกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือท่ีมีประสิทธิภาพ                                                     
 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)                                                                               
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน                                                                                                          
         1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                
         2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่                   
        3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ                                                                                                                                                    
  ชื่อกระบวนงาน/งาน การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565             

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เคยเกิดขึ้นแล้ว ไม่เคยเกิดขึ้น            
แต่เสี่ยงต่อการจะเกิด 

เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมี
การน าเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

  
 

 

 



2 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง                                                                                                 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้                                                                             

              สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า                                                                                                                          

              สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง      
              ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้                                                                                                                                            
              สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย ภายในองค์กร  
              มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม                                                                                                                                           
              สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก   
              ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ              
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

   
 

 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)                                                                                  
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง                                                                                   
       ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง                      
       ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
       ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ                                                                     
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ                                                                                             
       ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง                                                                                                              
       ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง                                                                                                
       ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้     
       ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

2 3 6 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง                                                        

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

3  

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ                                        

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจรั บ ง าน  ตรวจสอบ เอกสารหลั กฐ าน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

  x 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)                                                                                          
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้                                                                                
ด ี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย            
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม                                                                                                                   
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร           
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ                                                                                                                  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ   
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง      
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

พอใช้    
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือมี
การน าเงิน
งบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณท่ี
เกีย่วข้อง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาใน
การเสนอขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่กระท าการใดๆ แสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด            
ไม่เรียกร้อง หรือด าเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน 
หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล 
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรง     
หรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้
ของขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส        
ไม่มี เจตนาเ พ่ือโน้มน้าวให้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ด าเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ เกี่ยวข้องอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจกับองค์การบริหารส่วนต าบล          
คลองกระบือ ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ เพ่ือให้ด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น บรรลุตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้  ก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ต . ค . 6 4  – 
ก.ย.65 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   ของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบ
ทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน          
การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการ
สอบทานต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
นอกจากนี้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนด    
ในการด าเนินการอย่างสม่ า เสมอ เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

  

 

  


