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คํานํา 

  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจรติเกดิแลวจะมผีลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง 

ๆ ที่คนหาตนตอที่แทจรงิไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคดิลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจรติ คอื การแกไข

ปญหาการทุจรติที่ยั่งยนื ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปน

เจตจํานงของเทศบาลลําคอหงษ ที่รวมตอตานการทุจรติทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน

การปองกันการทุจรติในภาครัฐ 

  สํานักปลัดองคการบรหิารตําบลลําคอหงส ในฐานะผูรับผิดชอบในการปองกันและปราบปราม

การทุจรติขององคการบรหิารตําบลลําคอหงษ จงึไดทําการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติในองคการบรหิาร

ตําบลลําคอหงส โดยคัดเลอืกกระบวนงาน จํานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมนิ ความเสี่ยงการทุจรติ

ใน 3 ดาน คอื ความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนุมัต ิอนุญาต ความเสี่ยงการทุจรติในความ

โปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชจาย

งบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทัง้กําหนดมาตรการกจิกรรม แนวทางในการปองกัน

ความเสี่ยงของการดําเนนิงานที่อาจกอใหเกดิการทุจจรติในองคการบรหิารตําบลลําคอหงษ และจัดทําแผน

บรหิารความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพตอไป 

 

 

สํานักปลัดองคการบรหิารตําบลลําคอหงษ 

                            มนีาคม 2562 
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1 

ความหมาย 

 ความเสี่ยงการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการดําเนนิงานที่อาจกอใหเกดิการทุจรติการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรอืการรับสนิบน 

ขอบเขตประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 

 ประเภทความเสี่ยงการทุจรติ แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

1) ดานความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนุมัต ิอนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มภีารก

ใหบรกิารประชาชนอนุมัต ิหรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.2558) 

 2) ดานความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  

 3) ดานความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใขจายงบประมาณและการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

วธิกีารวเิคราะหความเสี่ยง 

 เปนการวเิคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ อธบิายรูปแบบพฤตกิารณ 

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจรติ การวเิคราะหระดับความรุณแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเปนของ

การเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนนิงานที่อาจ

กอใหเกดิการทุจรติในองคการบรหิารตําบลลาํคอหงษที่มปีระสทิธภิาพ 

1. การระบคุวามเสี่ยง (Risk Ldentification) 

ประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ดาน 

 1. ดานความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนุมัต ิอนุญาต 

 2. ดานความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

 3. ดานความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและบรหิารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน  การดําเนนิโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2563 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการ 

ทุจรติ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจรติ 

Know Factor 

(เคยเกดิขึ้นแลว) 

Unknow Factor 

(ยังเคยเกดิขึ้นแลว) 

เจาหนาที่มกีารทุจรติการใชจายเงิน

งบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการหรือมกีารนําเงนิงบประมาณไปใช

ประโยชนสวนตัว 

  

2 



 

 

2. การวเิคราะหสถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มรีายละเอยีด ดังนี้ 

สถานะสเีขยีว : ความเสี่ยงระดับตํ่า 

สถานะสเีหลอืง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏบิัตติงิาน 

ตามปกตคิวบคุมดูแลได 

สถานะสสีม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มผูีเกี่ยวของหลายคน หลายฝาน ภายในองคกร มหีลาย

ขัน้ตอน จนยากตอการควบคุม 

 สถานะสแีดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มผูีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกที่ไมรูจักไม

สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับตดิตามไดอยางใกลชิดหรอือยางสมํ่าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ เขยีว เหลอืง สม แดง 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบการ

ดําเนนิโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2562 

    

3. เมทรกิสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ระดับ 3 หมายถงึ เปนขัน้ตอนหลักของกระบวนการ และมคีวามเสี่ยงในการทุจรติสูง 

ระดับ 2 หมายถงึ เปนขัน้ตอนหลักของกระบวนการ และมคีวามเสี่ยงในการทุจรติที่ไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถงึเปนขัน้ตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุณแรงของผลกระทบ 

ระดับ 3 หมายถงึ มผีลกระทบตอผูใชบรกิาร/ผูมสีวนไดเสยี/หนวยงาน 

กํากับดูแล/พันธมติร/เครอืขาย/ทางการเงนิ ในระดับรุณแรง 

ระดับ 2 หมายถงึ มผีลกระทบตอผูใชบรกิาร/ผูมสีวนไดเสยี/หนวยงาน 

กํากับดูแล/พันธมติร/เครอืขาย/ทางการเงนิ ในระดับไมรุณแรง 

ระดับ 1 หมายถงึ มผีลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรยีนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3SCORINGทะเบยีนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มติ ิ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุณแรง 

ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 

จําเปน X รุนแรง 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชนในระหวาง

การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานประกอบการพจิารณาในการ

เสนอขออนุมัตโิครงการและงบประมาณที่

เกี่ยวของ 

 

2 

 

3 

 

6 
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ตารางที่ 3.1ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ กจิกรรมหรอืข้ันตอนหลกั 

MUST 

กจิกรรมหรอืข้ันตอนรอง 

SHOULD 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชน ในระหวาง

การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพจิารณาในการ

เสนอขออนุมัตโิครงการและงบประมาณที่

เกี่ยวของ 

 

 

                   3 

 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจิต 1 2 3 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชน ในระหวางการ

ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ

โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวของ 

  X 

4.การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควคคุมความเสี่ยงการทุจรติ แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 ด:ีจัดการไดทันท ีทุกครัง้ที่เกดิความเสี่ยง ไมกระทบถงึผูใชบรกิาร/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมม ีผลเสยี

ทางการเงิน ไมมรีายจายเพิ่ม 

 พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มบีางครัง้ยังจัดการไมได กระทบถงึผูใชบรกิาร/ผูรับมอบ ผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มคีวามเขาใจ 

 ออน: จัดการไมได หรอืไดเพยีงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจาย มผีลกระทบถงึ ผูใชบรกิาร/ 

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมคีวามเขาใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมนิการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ 

 

 

คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ 

คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชน ในระหวางการ

ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ

โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวของ 

 

 

พอใช 
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ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤตกิารณความ 

เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดําเนนิการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ 

ความเสี่ยงการ

ทุจริตท่ีเกี่ยวของ

กับการใชจายเงนิ 

งบประมาณไม

เปนไปตาม

วัตถุประสงคของ

โครงการหรือมกีาร

นําเงนิงบประมาณ

ไปใชประโยชน

สวนตัว 

เจาหนาท่ีเรียกรับ

ผลประโยชนใน

ระหวางการตรวจรับ

งาน ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐาน

ประกอบการ

พจิารณาในการ

เสนอขออนุมัติ

โครงการและ

งบประมาณท่ี

เกี่ยวของ 

เจาหนาท่ีเรียกรับ

ผลประโยชนในระหวาง

การตรวจรับงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานประกอบการ

พจิารณาในการเสนอขอ

อนุมัติโครงการและ

งบประมาณท่ีเกี่ยวของ 

กําหนดใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถงึลูกจาง องคการบริหารตําบล

ลําคอหงษ ปฏบัิติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต และโปรงใสและไมกระทําการใด ๆ 

เพื่อแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถงึตองปฏบัิติตาม

กฎหมาย และตามนโยบายตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันอยางเครงครัด ไมเรียกรอง 

หรือดําเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการใหสนิบน หรือการคอรรัปช่ันทุก

รูปแบบและทุกกจิกรรมท่ีอยูภายใตการดูแล เพื่อประประโยชนตอตนเองและบุคคล

ท่ีเกี่ยวของ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถงึการควบคุม การบริจาคเพื่อการ

กุศล การใหของขวัญ และการสนับสนุนกจิกรรมตางๆ ตองมคีวามโปรงใส ไมมี

เจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนดําเนินการท่ีไมเหมาะสม โดย

ครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีเกีย่วของ พรอมท้ังใหการสนับสนุนหรือสงเสริมผูรับจาง ผู

มสีวนไดเสยีหรือผูเกี่ยวของอื่นท่ีดําเนินธุรกจิกับองคการบริหารตําบลลําคอหงษ ให

มแีนวทางปฏบัิติเชนเดยีวกันกับองคการบริหารตําบลลําคอหงษ เพื่อใหการ

ดําเนินการดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน บรรลุตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี 

กําหนดใหมกีารประเมนิความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการ

ปฏบัิติงานท่ีอาจกอใหเกดิการทุจริตคอรรัปช่ัน และกําหนดใหมกีารตรวจสอบการ

ปฏบัิติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันน้ี โดยถอืเปนสวนหน่ึงของแผน

ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานความครบถวน

เพยีงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมนิความเสี่ยง เพื่อใหม่ันใจวา 

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันมคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธิผลและมกีาร

รายงานผลการสอบทานตอผูบริหารองคการบริหารตําบลลําคอหงษ นอกจากน้ี

กําหนดใหมกีารทบทวนแนวทางปฏบัิติและขอกําหนดในการดําเนินการอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ขอบังคับ และ

ขอกําหนดของกฎหมาย 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

องคการบริหารตําบลลําคอหงษ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


