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คำนำ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่หา
ต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคาดการณ์ล่วงหน้า การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และเป็นเจตจำนงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ฝ่ายประชารัฐในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตใน 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารประกอบการพิจารณาอนุ มัติ และความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง
ในการป้องกันและความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายประชารัฐ
ตุลาคม 2564
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
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ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ
2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน/งาน การรับคำขอสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม/โครงการ จากหน่วยงาน
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ใน
✓
กระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ
จากหน่วยงาน
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม ตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ

2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการจากหน่วยงาน

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

✓

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีสว่ นได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ด้านการเงิน
ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีสว่ นได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ด้านการเงิน
ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ระดับความจำเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ จำนวน x รุนแรง
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ใน
กระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
2
3
6
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการจาก
หน่วยงาน
ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ใน
กระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ
จากหน่วยงาน
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ใน
กระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการจาก
หน่วยงาน

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/หน่วยงาน ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/หน่วยงาน แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ใน
กระบวนงานรับคำขอสนับสนุน
พอใช้
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ
✓
จากหน่วยงาน
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเสี่ยงด้าน

กระบวนงาน

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตเรียกรับ
การรับคำขอสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
งบประมาณกิจกรรม/ ผลประโยชน์จากกองทุน
กระบวนงานรับคำขอ โครงการจากหน่วยงาน หมู่บ้าน/เครือข่ายกองทุน
สนับสนุน
(สทบ.)
หมู่บ้านฯ ในขั้นตอนการ
งบประมาณ
รับคำขอและพิจารณา
กิจกรรม/โครงการ
อนุมัติงบประมาณตามคำ
จากหน่วยงาน
ขอ

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. ปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน เพื่ อ ลดขั้ น ตอนและใช้ ต.ค. 64 –
ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอสนับสนุนงบประมาณ ก.ย. 65
กิจกรรม/โครงการ
2. สร้างการรับรู้ให้กองทุนหมู่บ้าน/เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/
ช่องทางการดำเนินงานและกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปลูกฝังและสร้างค่านิยมแก่บุคลากรในการยึดถือ
คุ ณ ธ ร ร ม ไม่ เรี ย ก รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ พ ร้ อ ม
ประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมีช่องทางที่ส ะดวกและมั่นใจในการแจ้ง
พฤติกรรมการทุจริต
4. กำชับ การปฏิบั ติงาน/การตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตและลงโทษทางวินัยตามระเบียบวินัยและ
ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมา
ปรับใช้เพื่อรับข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมายโดยไม่
ต้องผ่านตัวกลาง
6. แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อกำกั บ
ดูแลและติดตามการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประชารัฐ ฝ่าย
ฝ่ายปฏิบัติการและ
เครือข่ายสัมพันธ์
และ สทบ.สาขา

