
  

 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 

(( 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 

อ าเภอด่านขนุทด      จังหวัดนครราชสีมา 

 

           งานการเจ้าหน้าที่ 



นิยาม  

ความเสี่ยงทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  
 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้ 

Corrective  :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดซาอีก  

Detective   :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต ่แรก 

                   ต้ังข้อบ่งชี้ บางเรื่องที่น่าสงสัย ท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  

Preventive :  ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ 

                  ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Know Factor) ทัง้ที่รู้ไปว่าท าไปมี 

                  ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การ 

                  ทุจริตเข้ามาได้อีก 

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่ 

                   คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  

                   (Unknown Factor)  

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต  

   ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 

ขั้นตอนที่   1  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 

    ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

     ( √ )  1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

     (  )  2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

     (  ) 3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

 



ชื่อกระบวนงาน   งานการขออนุญาตก่อสร้าง  

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

-  พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยด าเนินการไม่
เป็นไปตามล าดับค าขออนุญาต 

 ✓ 

 

ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริตตามตารางสี  โดยระบุสถานะความเสี่ยงในช่องสี   แบ่งออกเป็น 
สถานะสีเขียว  :      ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง  :     ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง 
                            ปฏิบตัิงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม   :     ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร 
                           มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง  :     ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
                            ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
      ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง แต่ละสาเหตุ 
(โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้  4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 
(คะแนน) 

เขียว ยอมรับความเสี่ยง  (มีผลกระทบหน่วยงานภายในกอง) 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 
(คะแนน) 

เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายในกอง) 

ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 
(คะแนน) 

ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายในกอง ) 

ระดับความเสี่ยงสูงมากต้อง 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย
การหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

17 – 25 
(คะแนน) 

 

 

แดง 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย
การหยุดยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
(มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก) 



                     

ตารางท่ี  2  ตารางแสดงความเสี่ยง  (แยกตามสี) 

ที ่ โอกาส และความเสี่ยง เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ 
อนุญาต โดยด าเนินการไม่เป็นไปตามล าดับค าขออนุญาต 

 √   

 

ขั้นตอนที่  3  เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

ตารางที่  3 scoring  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเผ้าระวัง  2  มิติ 

 

ที ่

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

ระดับความ  

ค่าความเสี่ยงรวม = 

จ าเป็น X รุนแรง 

จ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

1     2    3 

รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

 

1   2   3 

1 พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ 
อนุญาต โดยด าเนินการไม่เป็นไปตามล าดับค าขออนุญาต 

1 2 2 

 

ตารางท่ี  3.1  ระดับความจ าเป็นของการเผ้าระวัง 

โอกาส และความเสี่ยง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ 
อนุญาต โดยด าเนินการไม่เป็นไปตามล าดับค าขออนุญาต 

1  

 

 

ตารางท่ี  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส และความเสี่ยง 1 2 3 

พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามล าดับค าขออนุญาต 

 X 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

    ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น  3   ระดับ  ดังนี้ 

ด ี :  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง 

       การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

    พอใช ้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ 

                 มีความเข้าใจ 

     อ่อน  :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ    

                ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี  4  ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส และความเสี่ยง 

 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยด าเนินการไม่เป็นไป
ตามล าดับค าขออนุญาต 

 

พอใช้ 

  

√ 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที่  5  แผนบรหิารความเสี่ยง   

 

แผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสร้าง พนักงานเรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและ
เสนอความเห็นอนุมัติ 
อนุญาต โดยด าเนินการไม่
เป็นไปตามล าดับค าขอ
อนุญาต 

จัดท ามาตรการในงานขออนุญาตก่อสร้างโดยมี
วิธีการ ดังนี้ 

1.ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารการ
ขออนุญาตก่อสร้าง 

2. ก าหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการ
ตรวจสอบค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มี
ความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.กระบวนการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
กลั่นกรองและออกใบอนุญาต 

ต.ค. 63  - ก.ย.  64 กองช่าง 



 


