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ค าน า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่าง ๆ ที่ 

ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็น เจตจํานงของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ ตอบสนองนโยบาย รัฐบาลในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม จึงได้ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสํานักงาน โดยคัดเลือก
กระบวนงาน จํานวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๑ ด้าน คือ ความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกําหนด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 

 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่ มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)  

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

 วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ ความจําเป็นของ 
การเฝ้าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของ การดําเนินงานที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริตในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสมที่มีประสิทธิภาพ 

 ๑. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

 ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ปี  

 ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  

3.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
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 ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถยนต์ของทางราชการ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

 (เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor  
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

- ผู้ใช้รถนําน้ํามันไปใช้ส่วนตัว 
เช่น การดูดน้ํามันไปใช้ระหว่าง 
ทาง หรือเติมน้ํามันไม่ครบตาม 
ใบสั่ง จ่ายส่วนน้ํามันที่เหลือเป็น 
เงินสด 
 - นํารถราชการไปใช้ในภารกิจ 
ส่วนตัว 

 ✓ 

 

วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
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เมทริกส์ระดับความเสียง(Risk Level matrix)  

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง  

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับไม่รุนแรง  

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ 
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การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี 
รายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ แต่ยอมรับได้ มีความ เข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ และ 
ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
การใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถในราชการ  ผู้ใช้รถนําน้ํามันไปใช้
ส่วนตัวเช่นการทดน้ํามัน
จะใช้ระหว่างทางหรือเติม
น้ํามันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่ายส่วนน้ํามันที่เหลือ
เป็นเงินสด  

1 ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา
การใช้น้ํามันทุกเดือน 
 2 กําหนดให้ผู้ใช้รถต้อง
บันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง 
3 ทําข้อตกลงกับสถานีจ่าย
น้ํามันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
จ่ายน้ํามันให้กลับรถใน
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม 

ปีงบประมาณพ. ศ. 2564  สํานักปลัด 

 

 

(ลงชื่อ)      
(  นายสมทรง ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม 
 


