
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 

 
ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 



 
ค าน า 

 
  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ  
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหา
การทุจริตที่ย่ังยืน ซ่ึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ใน
องค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดบัหน่ึงได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือจากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่น าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ า ซ่ึงไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทในการขับเคล่ือน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หน่ึงในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจรติภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรข้ึน เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปี 2563 

 
๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ 
     ๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
     ๑.๒ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบตอ้งสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้ง
ข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงน้ัน หรือให้ข้อมูลเบาะแสน้ันแต่ผู้บริหาร  
     ๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่
เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเส่ียง
ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้กท าการทุจริตเข้ามาได้อีก 
     ๑.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

๒. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ หรือเหตุการณ์ความเส่ียงเฉพาะที่มีความเส่ียงการทุจริต  

 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว   
การับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน   
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครภัุณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซ้ือจัดจ้างใหพ้วกพ้องไดเ้ปรียบหรอืชนะ
การประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  
 
 
 
 

 
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 วิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจรติแตล่ะโอกาส/ความเส่ียงการทจุริต แบ่งออกเป็น  

 สถานะสีเขียว  : ความเส่ียงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง  : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง  
                                 ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม  : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
                                 ภายในองค์กรมีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม  
                                 หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
                                 สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง 
                                 สม่ าเสมอ 



-๒- 
 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว     
การับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ
สินบน 

    

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครภัุณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซ้ือจัดจ้างใหพ้วกพ้องไดเ้ปรียบหรอื
ชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  
 
 
 
 

  

 
๔. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
     ค่าความเส่ียงรวม คิดจากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมี
เกณฑ์ ดังน้ี 
 ๔.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานน้ันๆ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูง
ของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทจุรติที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 
๓ หรือ ๒ 
      - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ (SHOULD)หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการ
เฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซ้ือจัดจ้างใหพ้วก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมลู 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจดัซ้ือจัดจา้ง หรือ
เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
๒ 
 
 

๒ 

 

 
๔.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

 ๑. กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 ๒. กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 



-๓- 
 

 
 ๓. กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่า
อยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 ๔. กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบ ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
ระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครภัุณฑ์ (Specification) ที่
จัดซ้ือจัดจ้างให้พวกพ้องไดเ้ปรยีบหรือชนะการประมลู 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซ้ือจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
๑ 
 

๒ 

 
สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
ความจ าเป็น x 
ความรุนแรง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครภัุณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซ้ือจัดจ้างใหพ้วกพ้องไดเ้ปรียบ
หรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

 
๒ 
 
 

๒ 

 
๑ 
 
 

๑ 

 
๒ 
 
 

๒ 

 
๕. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 



-๔- 
 
 

โอกาส/ความเส่ียงทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความเส่ียง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความ 
เส่ียงระดับสูง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซ้ือจัดจ้างใหพ้วก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมลู 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจดัซ้ือจัดจา้ง หรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

 
ด ี
 
 

ด ี

 
 
 
 
 

  

 
๖. แผนบริหารความเสี่ยง 
 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk- Control Matrix 
Assessment ที่อยู่ในช่องค่าความเส่ียงระดับสูง หรือค่าความเส่ียงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙  
โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 
 จากการประเมินความเส่ียงการทจุริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒ – ๔  
หรืออยู่ในระดับความเส่ียงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ ความ
เส่ียงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเส่ียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ได้ก าหนดมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้อง กันการ
ทุจริตประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖ มาตรการ ได้แก่ 
 ๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
 ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
 ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 
 
 
 


