
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลนาดี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

จัดท าโดย 
ส านักปลัด 

เทศบาลตําบลนาดี
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 



ค าน า 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจ านงของเทศบาลต าบลเวียง ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาดี ในฐานะผูรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลนาดี จึงไดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลต  าบลนาดีโดย
คัดเลือกกระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจิตใน 3 ดาน 
คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใชอ านาจและต าแหน่งหนาที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ่าย
งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการ
ป ้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อใหเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลนาดี และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาดี          
มีนาคม 2564
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ความหมาย 

ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่

มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2) ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
3) ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับ
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน
ความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลเวียงที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ด้านความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าที่ 
 3. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ช่ือกระบวนงาน/งาน การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังเคยเกิดขึ้นแล้ว) 

เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้
จ่ า ย เ งิ นงบประมาณไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือมีการน า
เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ส่วนตัว 





3 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
  สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
หลายฝ่าย ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม  

 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงใน
การทุจริตสูง 

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงใน
การทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน
ก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน
ก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์
ความรู้ 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้ าหน้ าที่ เ รี ยกรับผลประโยชน์ ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

2 3 6 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

ความเส่ียงด้าน กระบวนงาน 
รูแบบ พฤติการณ์ความ

เส่ียงการทุจริต 
มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการ
ทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการ
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
หรือมีการน าเงิน
งบประมาณไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลกูจ้าง เทศบาลต าบล
เวียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระท า
การใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือด าเนินการ หรือสนับสนนุ 
หรือยอมรับการให้สนิบน หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม
ที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกศุล 
การให้ของขวัญ และการสนับสนนุกจิกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มี
เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจา้หนา้ที่ภาครฐัหรือภาคเอกชนด าเนินการที่ไม่
เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจา้ง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่ด าเนนิ
ธุรกิจกับเทศบาลต าบลเวียง ให้มีแนวทางปฏิบัติเชน่เดียวกันกับเทศบาล
ต าบลเวียง เพื่อให้การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บรรลุตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทจุริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต
คอร์รัปชั่น และก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบทานการประเมนิความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมคีวามเพียงพอและมีประสทิธิผล 
และมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง 
นอกจากนี้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

ต.ค. 6๓ – 
ก.ย. 6๔ 

เทศบาล
ต าบลนาดี




