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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

การเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต  หรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงทุจริต   
ประเภทความเสี่ยงทุจริต แบ่งออกเป็น 3  ด้านดังนี้ 
1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจาการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ 

อธิบายรูปแบบพฤติการณ์  เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับ
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

1.การระบุความเสี่ยง  (Risk Identificstion)   
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
ชือ่กระบวนงาน/งานการด าเนินการทางวินัยและละเมิดเกี่ยวกับการทุจริต 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง  (Know Factor และ Unknow Factor) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ใ น ก า ร
ด าเนินการทางวินัยและละเมิด
เกี่ยวกับการทุจริต 

  

        
   2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 
-สถานะสีเขียว  :  เสี่ยงระดับต่ า 

 



-สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฎิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

-สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 

-สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก  
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
ตารางท่ี 2 ตารางระบุความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการทาง
วินัยและละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

    

 
3.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk Identificstion)   
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระวัง 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักขงกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก 
ระดับ 1  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระวัง 3 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน 

ในระดับท่ีรุนแรง 
ระวัง 2 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน 

ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
ระวัง 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3   SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  2  มิติ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น

ของการเฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในการด าเนินการทางวินัยและ
ละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

2 3 6 

 
ตาราง 3.1   ระดับความจ าเป็นของเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  
MUST  

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง  
SHOULD 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในการด าเนินการทางวินัยและ
ละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

2  

 
 



 
ตาราง 3.2   ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการ
ทางวินัยและละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

   

 
4.การประเมินการควบคุมความสี่ยง  (Risk-Control Matrix Assessment)   
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น 3  ระดับ ดังนี้ 
ดี :  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร  

แต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ  
อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงาน  และยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4   ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการทางวินัย
และละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

ดี    

 
ตารางท่ี 5   ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :  การด าเนินการทางวินัยและละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการทางวินัย
และละเมิดเก่ียวกับการทุจริต 

จัดท าแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ในการด าเนินการทางวินัยและละเมิด 
 

ตุลาคม 2562 -  
กันยายน 2563 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


