
  

ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีอาจกอใหเกิด 

การทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

 ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ 

ใหบริการประชาชนอนุมติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 

 วิธีการวิเคราะหความเส่ียง เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ
กับระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยง
ของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

1. การระบุความเส่ียง (Risk ldentification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 
 1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 

 ช่ือกระบวนงาน/งาน การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนเท็จ 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 
UnKnow Factor 

(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

การแตงตั้งเจาหนาท่ีหรือกรรมการซ่ึงเปนผูมีสวนได
เสียในการดําเนินการทางวินัยและละเมิด 

  
 

2. การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 

- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
- สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงาน 

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกท่ีไมรูจัก 
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เปนเท็จ 

  
 

 

  

3. เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

 ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสูงมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ 3 หมายถึง มีผลตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานท่ีกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือขาย/การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีผลตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานท่ีกํากับดูแล/พันธมิตร/
เครือขาย/การเงิน ในระดับท่ีไมรุนแรง 

  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิต ิ
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม
จําเปน X รุนแรง 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการเปนเท็จ 

 

2 

 

3 

 

6 

 

ตาราง 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการเปนเท็จ 

 

2 
 

 

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนเท็จ    
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4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk–Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี 

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกร 

แตยอมรับได มีความเขาใจ  
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง

ระดับต่ํา 
คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการเปนเท็จ 

ดี    
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4. แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความเส่ียงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ

ความเส่ียงการทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริต ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ก าร ทุ จ ริ ต ใน ค ว าม
โปรงใสของการใชจาย
งบประมาณและการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรภาครัฐ 

การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการเปนเท็จ 

การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการเปนเท็จ 

กําหนดใหการเบิกจายตอง
ถือปฏิบัติตามระเบียบปละ 
หนังสือสั่งการอยางเครงครัด
และควบคุมการเบิกจายให
คํ านึ งถึ งข อ เท็ จจริ ง และ
ความเหมาะสมเปนไปดวย
ความประหยัด และตองมี
ก ารอ บ รม  ป ระชุ ม แล ะ
เดินทางไปราชการจริง 
 
 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

องคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก 

 
 


