
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 



คำนำ 
 
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเม่ือเกิดการทุจริตแลวจะมีผลกระทบทางลบ  ซ่ึงปญหา
มาจากสาเหตุตาง ๆ ซ่ึงในการปองกันการทุจริต  คือการแกปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน  ซ่ึงเปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบขาราชการ พนักงาน  และผูบริหารทุกคน  คือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน  ซ่ึงเปนหนาท่ี
ความรับผิดชอบขาราชการ,พนักงาน  และผูบริหารทุกคน  ซ่ึงเจตจำนงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบ  อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชใน  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย  กระบวนการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงไดนำแนวทางการปฏิบัติตามคูมือ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  จัดทำโดยหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด  โอกาสท่ีจะประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืน  หรือ
หากเกิดความเสียหายข้ึน  ก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาใช  เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไดโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ   
ซ่ึงไมใชเพ่ิมภาระงาน แตอยางใด 
 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปงปบระมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดำเนินการประเมิน 
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน  โดยไดจัดแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
สามารถนำมาวิเคราะหจัดทำเปนรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต  การดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดทุจริต  หรือ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ป 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี 4 ประการ 
    1.1  Corrective  แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด  สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว  ทำอยางไรจะ 

ไมใหเกิดข้ึนซ้ำอีก 
    1.2  Detective  เฝาระวงั สอดสอง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบตอง   

สอดสอง  ตั้งแตแรก  ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น     
แกผูบริหาร 

    1.3  Preventive  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนำไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทำผิด   
ในสวนพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน  คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ท้ังท่ี 
รูวาทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต  จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม  ไมเปดชองวางใหทำการ 
ทุจริตเขามาไดไดอีก 
       1.4  Forecastion  การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีเกิดอาจจะเกิดข้ึนและปองกัน      
ปองปรามลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ 
ประมาณการลวงหนาในอนาคต 

2. ขอบเขตการเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย 
     2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ  อนุญาต  ตามกฎระเบียบท่ี 

เก่ียวของ 
     2.2  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดซ้ือ  จัดจาง  
     2.3 ความเสี่ยงการทุจริตภาระงานดานภารกิจหลักตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการอนุมัติ  อนุญาต ดานการอนุมัติ  อนุญาต 

ดานการจัดซ้ือ จัดจาง 

ภารกิจหลัก 
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  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้  ไดออกแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน              
การมีสวนไดสวนเสียกระบวนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้  โดยใหดำเนินการทำแบบประเมินออนไลน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แบบการประเมินความเส่ียงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย 
กระบวนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ตารางระบุความเส่ียง 
 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
ยังไมเกิดเฝา
ระวังตอเนื่อง 

เกิดขึ้นแลว
ยอมรับได 

เกินกวา 
การยอมรับ 

1 การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนของตนเองโดยตรง    
2 การใชตำแหนงหนาท่ีไปชวยเหลือญาติหรือบุคคลท่ีรูจักเปน

การสวนตัว 
   

3 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาท่ีการงาน    
4 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว    
5 การปดบังขอมูล/ความคิด    
6 การหาผลประโยชนใหตนเอง    
7 การรับประโยชนจากตำแหนงหนาท่ี    
8 การใชของรางวัล  ของกำนัล เพ่ือหวังความกาวหนา    
9 การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดซ้ือจัดจาง    

10 การรับงานภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัตหินาท่ีประจำ    
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
  ข้ันตอนท่ี 2  ไดนำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
มาวิเคราะหสถานะความเสี่ยง ดังนี้ 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
ยังไมเกิดเฝา
ระวังตอเนื่อง 

เกิดขึ้นแลว
ยอมรับได 

เกินกวา 
การยอมรับ 

1 การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนของตนเองโดยตรง 290 7 3 
2 การใชตำแหนงหนาท่ีไปชวยเหลือญาติหรือบุคคลท่ีรูจักเปน

การสวนตัว 
290 10  

3 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาท่ีการงาน 295 5 - 
4 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 290 5 5 
5 การปดบังขอมูล/ความคิด 298 2 - 
6 การหาผลประโยชนใหตนเอง 290 8 2 
7 การรับประโยชนจากตำแหนงหนาท่ี 298 2 - 
8 การใชของรางวัล  ของกำนัล เพ่ือหวังความกาวหนา 296 3 1 
9 การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดซ้ือจัดจาง 295 4 1 

10 การรับงานภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัตหินาท่ีประจำ 297 1 2 
 สรุป 2,939 47 14 

 
หมายเหตุ 
 

ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง  มีความเสี่ยงข้ันต่ำ  ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิมเติม  ขอความรวมมือ  
    ความตระหนัก  ความเอาใจใส 
เกิดข้ึนยอมรับได   มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  ตามมาตรการนโยบาย/ 
    โครงการ/กิจกรรม  แผนเพ่ือใหความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
เกินกวายอมรับได  มีความเสี่ยงข้ันสูง  ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกัน การทุจริต 
    ตอไป 
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สรุปผลการประเมินความเส่ียง 
 ตารางระบุความเสี่ยง 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
ยังไมเกิดเฝา
ระวังตอเนื่อง 

เกิดขึ้นแลว
ยอมรับได 

เกินกวา 
การยอมรับ 

1 การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนของตนเองโดยตรง 290 7 3 
2 การใชตำแหนงหนาท่ีไปชวยเหลือญาติหรือบุคคลท่ีรูจักเปน

การสวนตัว 
290 10  

3 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาท่ีการงาน 295 5 - 
4 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 290 5 5 
5 การปดบังขอมูล/ความคิด 298 2 - 
6 การหาผลประโยชนใหตนเอง 290 8 2 
7 การรับประโยชนจากตำแหนงหนาท่ี 298 2 - 
8 การใชของรางวัล  ของกำนัล เพ่ือหวังความกาวหนา 296 3 1 
9 การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดซ้ือจัดจาง 295 4 1 

10 การรับงานภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัตหินาท่ีประจำ 297 1 2 
 สรุป 2,939 47 14 

 
  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรท้ังสิ้น  942  คน  ทำแบบประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย  จำนวนท้ังสิ้น  300 คน  โดยภาพรวมตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัว  อยูใน
ระดับความเสี่ยงข้ันต่ำโดยบุคลากรสวนใหญใหความสำคัญในความเสี่ยงท่ีจะเฝาระวังเพ่ือไมใหเกิดคือ  การใช
ของรางวัล  ของกำนัล  เพ่ือหวังความกาวหนาและการรับงานภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจำ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 

ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง  มีความเสี่ยงข้ันต่ำ  ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิมเติม  ขอความรวมมือ  
    ความตระหนัก  ความเอาใจใส 
เกิดข้ึนยอมรับได   มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  ตามมาตรการนโยบาย/ 
    โครงการ/กิจกรรม  แผนเพ่ือใหความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
เกินกวายอมรับได  มีความเสี่ยงข้ันสูง  ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกัน การทุจริต 
    ตอไป 
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ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ 

จัดงาน 

สถานะความเสี่ยง 
ยังไมเกิดเฝา
ระวังตอเนื่อง 

เกิดขึ้นแลว
ยอมรับได 

เกินกวา 
การยอมรับ 

1 การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือ
ประโยชนของตนเองโดยตรง 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

290 7 3 

2 การใชตำแหนงหนาท่ีไปชวยเหลือญาติ
หรือบุคคลท่ีรูจักเปนการสวนตัว 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

290 10  

3 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใช
ตำแหนงหนาท่ีการงาน 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

295 5 - 

4 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

290 5 5 

5 การปดบังขอมูล/ความคิด ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

298 2 - 

6 การหาผลประโยชนใหตนเอง ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

290 8 2 

7 การรับประโยชนจากตำแหนงหนาท่ี ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

298 2 - 

8 การใชของรางวัล  ของกำนัล เพ่ือหวัง
ความกาวหนา 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

296 3 1 

9 การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืน
ใดจากการจัดซ้ือจัดจาง 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

295 4 1 

10 การรับงานภายนอกจนกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีประจำ 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ขอความรวมมือ 

297 1 2 

 สรุป  2,939 47 14 
 

 
  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรท้ังสิ้น  942  คน  โดยเลือกกลุมตัวอยาง
ในการทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการมีสวนไดสวนเสีย  จำนวนท้ังสิ้น  300 คน   โดยภาพรวม
ตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัว  อยูในระดับความเสี่ยงข้ันต่ำโดยบุคลากรสวนใหญใหความสำคัญในความเสี่ยงท่ีจะเฝาระวัง
เพ่ือไมใหเกิดคือ  การใชของรางวัล  ของกำนัล  เพ่ือหวังความกาวหนาและการรับงานภายนอกจนกระทบตอ
การปฏิบัติหนาท่ีประจำ 
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ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 
 

 
ท่ี 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง เกิดขึ้นแลวยอมรับได เกินกวาการยอมรับ 

 2,939 47 14 
 
 
 
ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง  มีความเสี่ยงข้ันต่ำ  ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิมเติม  ขอความรวมมือ  
    ความตระหนัก  ความเอาใจใส 
เกิดข้ึนยอมรับได   มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  ตามมาตรการนโยบาย/ 
    โครงการ/กิจกรรม  แผนเพ่ือใหความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
เกินกวายอมรับได  มีความเสี่ยงข้ันสูง  ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกัน การทุจริต 
    ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


