
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



ค าน า 
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความ
เสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ
งานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้า จากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ปกติท่ีมีการรับรู้และยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของ
หน่วยงานได้  ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  ทั้งนี้ การน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงานจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าจะเกิดการทุจริตได้น้อย หรือหากเกิดขึ้นก็จะเป็นการทุจริตเพียง
เล็กน้อย เพราะได้น าการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่วยผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จ านวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 
และเพ่ือจัดท าแผนควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 

               หน้า 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๑.  การระบุความเสี่ยง              ๑ 
 ๒.  การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง            ๒ 
 ๓.  เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง  (Risk level matrix)          ๒    
 ๔.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk – Control Maxtrix Assessment)       ๓ 
 ๕.  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง                                                                   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.  ความเสี่ยงจากภาระงานด้านการอนุมัติ  อนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
 ๓.  ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ  อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์  
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง  และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  ในการป้องกันความเ สี่ยงของการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  ที่มีประสิทธิภาพ 
๑.  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
     ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
    ๑.  ความเสี่ยงจากภาระงานด้านการอนุมัติ  อนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๒.  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
    ๓.  ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ชื่อกระบวนงาน  การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง 
 ตารางท่ี  ๑  ตารางระบุความเสี่ยง  (Know  Factor  และ  Unknow  Factor)    
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know  Factor 
เคยเกิดขึ้นแล้ว 

Unknow  Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง  ช่างผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานโดย ไม่สุจริต  ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการ และสัญญาที่ก าหนด หรือไม่มีการออกไปตรวจหน้างานโดย
ละเอียดถี่ถ้วน อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการรับสินบน
ระหว่างคณะกรรมการ และหรือช่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง 

  
 
 

 



๒ 
๒.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว  =  ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง  =  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
  ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
                    สถานะสีส้ม  =  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย  
  หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม 
  ข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง  =  มีความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ  
  บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้ 
  อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ   

 ตารางท่ี  ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม   แดง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ช่างผู้
ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับสินบน กับผู้รับจ้าง 

  
 

  

 
๓.  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk Ievel matrix) 
 ๓.๑  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ  ๓  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ  ๒  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูง
มาก 
  ระดับ  ๑  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ  ๓  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับท่ี  ๒  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
  ระดับที่  ๑  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

 
 



๓ 
 ตารางท่ี  ๓  Scoring  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่สุจริต โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับ
สินบน กับผู้รับจ้าง 

๓ ๓ ๙ 

 
           ตารางท่ี  ๓.๑  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับ
สินบน กับผู้รับจ้าง 

๓ 

 

 
 ตารางท่ี  ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง 
ช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต 
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับสินบน กับ
ผู้รับจ้าง 

  

x 

 
๔.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – ConTRol Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 
 ดี  =  จัดการได้ทันที่ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร ไม่
มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม 
 พอใช้  =  จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ 
ผลงานองค์กร  แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 



๔ 
 อ่อน  =  จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 ตารางท่ี  ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจ้างก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุม
งาน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต 
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
รับสินบน กับผู้รับจ้าง 

พอใช้   

 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
๕.  ตารางแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

(นางสาวสุจิตรา  พาดโคกสูง) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตจาก
ภาระงานด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้าง 

การตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจรับงานโดยไม่
สุจริต  ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการ และสัญญาที่ก าหนด 
หรือไม่มีการออกไปตรวจหน้า
งานโดยละเอียดถี่ถ้วน อาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการ
รับสินบนระหว่างคณะกรรมการ 
และหรือช่างผู้ควบคุมงานกับผู้
รับจ้าง 

๑. ผู้บริหารควรแต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง
ที่มีความรู้ความช านาญ 
๒. ช่างผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างในระหว่างที่งานยังไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญา ทุกสัปดาห์ 
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างด าเนินการ
ตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน อย่างถี่ถ้วน 
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศึกษาแบ บรูป
รายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาจ้าง  
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ต้องออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
๖ . ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลงานก่อสร้างและจัดท า
ความเห็นเสนอต่อประธานกรรมการว่าถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ
รายการละเอียดและข้อก าหนดตามสัญญาหรือไม่ 
๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างสรุปผลการตรวจ
และรายงานหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนท าการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้กับผู้รับจ้าง 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



 
           



 


