
 

 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 
 

 



ค าน า 

  เหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการทจุริตเกิดแล้วจะมผีลกระทบทางลง ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แทจ้รงิได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอ การป้องกันการทุจริตต้องเป็น
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยัง่ยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบของทุกส่วนงาน และเป็นเจตจ านงของผูบ้รหิาร
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ที่ร่วมต่อต้านการทจุรติทุกรปูแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 

  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ในฐานะผู้รบัผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง โดยคัดเลอืกกระบวนงานตามกรอบประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ใน 3 ด้าน 
คือ ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทีม่ี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

  ส านักงานปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารบัญ 



 
-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
-  ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
-  วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
-  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทจุริตในกระบวนงานต่างๆ 

     1.  การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
  2.  การบรหิารงานบุคคล 
  3.  การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

ความหมาย 
ความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสนิบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต แบ่งออกเป็น  3  ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะส่วนงานที่มีภารกิจ

ให้บรกิารประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548) 

2. ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ  อธิบายรปูแบบพฤติการณ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะหร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบกบัระดบัความจ าเป็นของการเฝ้า
ระวัง และการก าหนดมาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง ในการปอ้งกันความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิด
การทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ที่มปีระสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงกาจทุจริตในกระบวนงานต่างๆ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน    การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
1.  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ด้าน 

  ด้านความเสี่ยงการทจุริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ      
ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

หัวหน้า/จนท.พสัดุ เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 
 

  
 

 
2.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง   
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สถานะสีเขียว  :   ความเสี่ยงระดบัต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :   ความเสี่ยงระดบัปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

  สถานะสีส้ม  :   ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานที่มีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกต ิ

  สถานะสีแดง  :   ความเสี่ยงระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรู่้จกั 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

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

หัวหน้า/จนท.พสัดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรอืร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 
 

   
 

 

3.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี :  จัดการได้ทันทีทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ หรอืองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน 

ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร หรือองค์กรแต่ยอมรบัได้มี

ความเข้าใจ 
อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการหรือ

องค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



ตารางท่ี  3  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

หัวหน้า/จนท.พสัดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้
ง่าย 
 

 
ดี 

 
 

 

 
 

 
 

4.  แผนบริหารความเสี่ยง   
 ตารางที่ 4    ตารางการแสดงมาตรการการป้องกันการทจุรติ 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ 

รูปแบบ
พฤติการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทจุริตใน
ความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

การจัดซื้อจัด
จ้างพสัด ุ

หัวหน้า/จนท.
พัสดุ เลอืกซือ้
ร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็น
ญาติหรอืร้าน
ที่ตนเองคุยได้
ง่าย 
 

- ปรับเปลี่ยน
ร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสด ุ
- เข้มงวดในการ
ตรวจรบัวัสดุ
หรือการจ้าง 

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 

กองคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงาน/งาน    การบริหารงานบุคคล 
1.  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ด้าน 

  ด้านความเสี่ยงการทจุริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ      
ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอื
บุคคลที่ตนเองได้รบัผลประโยชนเ์ข้า
ท างาน 
 

  
 

 
2.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง   
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สถานะสีเขียว  :   ความเสี่ยงระดบัต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :   ความเสี่ยงระดบัปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

  สถานะสีส้ม  :   ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานที่มีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :   ความเสี่ยงระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรู่้จกั 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

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

มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอืบุคคลที่ตนเอง
ได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน 
 

  
 

  

3.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี :  จัดการได้ทันทีทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ หรอืองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน 

ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร หรือองค์กรแต่ยอมรบัได้มี

ความเข้าใจ 
อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการหรือ

องค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 



 
ตารางท่ี  3  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอื
บุคคลที่ตนเองได้รบัผลประโยชนเ์ข้า
ท างาน 
 

 
ดี 

 
 

 

 
 

 
 

4.  แผนบริหารความเสี่ยง   
 ตารางที่ 4    ตารางการแสดงมาตรการการป้องกันการทจุรติ 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ 

รูปแบบ
พฤติการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทจุริตใน
ความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหนง่
หน้าที ่
 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับ
บุคคลที่เป็น
เครือญาติหรอื
บุคคลที่ตนเอง
ได้รับ
ผลประโยชน์
เข้าท างาน 
 

- มีการประกาศ
รับสมัครและ
ด าเนินการ
คัดเลือกอย่าง
โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 

ส านักงานปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงาน/งาน    การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
1.  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ด้าน 

  ด้านความเสี่ยงการทจุริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
  ด้านความเสี่ยงการทจุริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ      
ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
กิจการต่างๆ 
 

  
 

 
2.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง   
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สถานะสีเขียว  :   ความเสี่ยงระดบัต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :   ความเสี่ยงระดบัปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

  สถานะสีส้ม  :   ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานที่มีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :   ความเสี่ยงระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรู่้จกั 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

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

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กิจการต่างๆ 
 
 

  
 

  

3.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี :  จัดการได้ทันทีทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ หรอืองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน 

ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร หรือองค์กร แต่ยอมรับได้

มีความเข้าใจ 
อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการหรือ

องค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



 
 

ตารางท่ี  3  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
กิจการต่างๆ 
 

 
ดี 

 
 

 

 
 

 
 

4.  แผนบริหารความเสี่ยง   
 ตารางที่ 4    ตารางการแสดงมาตรการการป้องกันการทจุรติ 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ 

รูปแบบ
พฤติการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทจุริตที่
เกี่ยวข้องกบัการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
 

การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์
ในการ
ด าเนินการ
พิจารณา
อนุมัติ 
อนุญาต 
กิจการต่างๆ 
 

- มีการประกาศ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน
เพื่อใหม้ีผูร้่วม
พิจารณา
ด าเนินการ
หลายคน 

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 

ทุกกองงาน 

 
 

 
         ภคอร  มาสันเทียะ 
               (นางภคอร  มาสันเทียะ) 
                 หัวหน้าส านักงานปลัด 


