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องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ความหมาย 

              ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน  

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
            ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี ้
            ๑) ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ 
ใหบริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
            ๒) ดานความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
            ๓) ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณรายจายงบประมาณและการ
บริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง 
                           เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการปองกัน ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่
อาจกอใหเกิดการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ  
           ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงทุจริตดาน 
             - ดานความเสีย่งการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต  
             - ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจตําแหนง  และหนาที่ 
             - ดานความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครฐั 
            ชื่อกระบวนงาน/งาน การดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                     
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

เคยเกิดขึ้นแลว ยังไมเคยเกิดขึ้น 

พนักงานเจาหนาที่มีการทุจริตการใช                            

จายเงินงบประมาณไมเปนไปตาม            

วัตถุประสงคของโครงการหรือมีการนําเงิน         

งบประมาณไปใชประโยชนสวนตน           
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๒. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง ดังนี้ 

                      สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา  
                      สถานะสีเหลือง : ความเสียงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบ ระมัดระวังใน 
ระหวางการปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได 
                      สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายฝายภายใน 
องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม 
                      สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของกับบุคคลภายนอกที่
ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือสม่ําเสมอ 

โอกาสความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
พนักงานเจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ        

ตรวจสอบการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         

        

          

              ๓. แมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk lavel maxtrix)  
              ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
                  - ระดับ ๑ หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ  
                  - ระดับ ๒ หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก 
                  - ระดับ ๓ หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
              ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
                  - ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน การเรียนรู องคความรู 
                  - ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  หนวยงานกํากับดูแล 
พันธมิตร เครือขายทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 
                  - ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานกํากับดูแล 
พันธมิตร เครือขายทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

โอกาสความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเปน 
ความรุนแรง

ของ 
คาความเสี่ยง

จําเปน 
ของการเผาระวัง ผลกระทบ x ความรุนแรง 

พนักงานเจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 1 2 2 
การพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวของ       
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          ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
              ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี ้
              ดี จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี 
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิมเติม 
              พอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งก็ยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ ผูมอบหมาย ผลงาน
องคกร แตยอมรับไดมีความเขาใจ 
              ออน จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ 
ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 

    คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาสความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
คาความ

เสี่ยง คาความเสี่ยง 
คาความ

เสี่ยง 

    
ระดับต่ํา ระดับปาน

กลาง 
ระดับสูง 

พนักงานเจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พอใช      
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณท่ีเก่ียวของ         
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ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน 

รูปแบบพฤติการณ 
มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ความเสยีงการทจุรติ 

ความเสีย่งการทุจรติ 
ที่เก่ียวของกับการ 
ใชจายงบประมาณไม 
เปนไปตาม
วัตถุประสงค 
ของโครงการหรือมี
การนําเงินงบประมาณ 
ไปใชในประโยชน
สวนตัว 
 

พนักงานเจาหนาที่          
เรียกรับผลประโยชน 
ในระหวางการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
ในการขออนุมัต ิ
โครงการและ
งบประมาณ 
ที่เก่ียวของ 

พนักงานเจาหนาที่ เรียกรับ 
ผลประโยชน  ในระหวาง
การตรวจรับงานตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณา ในการเสนอ 
ขออนุมัติโครงการและ
อนุมัติงบประมาณที่เก่ียว
ขออนุมัติงบประมาณที่
เก่ียวขอ 

กําหนดใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจางปฏิบติัหนาที่ดวย       
ความซื่อสัตย สุจริต และความโปรงใส และไมกระทําการใด ๆ   เพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชน เพ่ือตนเองและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  รวมถึงตองปฏิบัตติาม 
กฎหมายและนโยบายตอตานการทุจริตอยางเครงครัด   ไมเรยีกรองหรือ
ดําเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการใหสินบน หรือการคอรรปัชั่น ทุก
รูปแบบและทุกกิจกรรม ที่อยูภายใตการดูแล เพ่ือประโยชนตอตนเอง  และ
บุคคลที่เก่ียวของไมวาทางตรงหรอืทางออม รวมถึงการควบคุมการบริจาค 
เพ่ือการกุศล การใหของขวัญและการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตองมคีวาม 
โปรงใส  ไมมีเจตนา  เพ่ือโนมนาว   ใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ดําเนินการไมเหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมใหการ
สนับสนุนหรือสงเสริมผูรบัจาง ผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของอ่ืนที่ดําเนินธุรกิจ  ต.ค. 63 - ก.ย. 64 อบต.โคกเพชร 

   

ใหมีแนวทางปฏิบัติเชนเดยีวกับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เพ่ือให
การดําเนินการตอตานการทุจริต บรรลตุามนโยบายที่กําหนดท้ังกําหนดใหมี
การ ประเมินความเสี่ยงดานทุจริต คอรรัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจกอ ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน่และกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ตอตานการทุจรติคอรัปชั่น โดยถือวาเปนสวนหนึงของแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทายความครบถวน
เพียงพอของ กระบวนการและสอบทาน   การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให
มั่นใจวามาตรการตอตานการทุจรติคอรรัปชั่นมีความเพียงพอ และมี
ประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานตอผูบริหาร  นอกจากนี้
กําหนดใหการทบทวนแนวทางการปฏิบัต ิและขอกําหนดในการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการ เปลีย่นแปลงของระเบยีบ ขอบังคับ 
และกฎหมาย 
   

       
   

 


