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องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 
 
 
  "คอร์รัปชัน (Corruption)" คือ การใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
หรือการทุจริตโดย ใช้หรืออาศัยต าแหน่งอ านาจ และหน้าที่ที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่น 
  ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเท ศ นับวันมีแต่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ยากท่ีจะขจัดให้หมด สิ้นไป แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีหรือมาต รการต่างๆ มาบังคับใช้เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความสุจริต โปร่งใส ให้ได้มากที่สุด 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดก ารทุจริต และก าหนดเป็นมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

  หน้า 
๑ การระบุความเสี่ยง ๑ 
๒ เกณฑ์ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต ๑ 
๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
๑.  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
      ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  กระบวนงานด้านการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานโดยไม่สุจริต  
ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และสัญญาที่ก าหนด หรือไม่มีการออกไปตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน 
อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการรับสินบนระหว่างคณะกรรมการ และหรือช่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง 
 
๒.  เกณฑ์ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ใช้หลักเกณฑ์ส าหรับการป ระเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในด้านการ ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ เกณฑ์โอกาส  (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) 
 
 ตารางท่ี ๑  เกณฑ์โอกาส (Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕                โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน  ๑๕  โครงการ 

๔                โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน  ๗  โครงการ 

๓                โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน  ๗  โครงการ 

๒                โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน  ๕  โครงการ 

๑                โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน  ๓  โครงการ 
 
 ตารางท่ี ๒  ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม 
๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม

ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้า

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
๑ แทบไม่มี 

 



๒ 

 
 ตารางท่ี ๓  เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
 

Risk  Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
 
 ความเสี่ยงสูงมากอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ต้องด าเนินการตามมาตรการทันที 
 ความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ต้องด าเนินตามมาตรการอย่างเร่งด่วน 
 ความเสี่ยงปานกลางอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  แต่ต้องมีมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง  
 ความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องเฝ้าระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
๓.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

แหล่งความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู ่

ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู ่
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ มาตรการและการด าเนินการในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดแล้วเสร็จ โอกาส 
(Likelihood) 

 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ความรุนแรง 
(Risk) 

บุคลากร พนักงาน ขาดความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ขาด
คุณธรรม จริยธรรม 
เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม 

-ระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง 
-การด าเนินการทางวินัย 
-ความรับผิดทางละเมิด 

๑ ๒ ๒ -ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
-สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการภายในหน่วยงาน/ 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

ระบบการ
ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริต 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตยัง
ขาดประสิทธิภาพ 

-มาตรการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
-ช่องทางการร้องเรียน
เรื่องทุจริต 

๑ ๒ ๒ -สร้างระบบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีหลายช่องทาง 
-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัด อบต./ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

กระบวนการ
ตรวจรับพัสด ุ

ตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการ  สัญญาที่
ก าหนด 

-พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายนอกหน่วยงาน 
-หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน 

๑ ๑ ๒ -ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสด ุ
-น าผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกไปปรับปรุงแก้ไข 

กองคลัง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 



 


