
 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
ตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

√    ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ี 
      มี ภารกิจ ใหบริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวย 
      ความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
√ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสชองทางการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
√ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสซองการใชจายงบประมาณและการบริหาร      
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการงาน ...การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมซององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
ซ่ือหนวยงาน ............... องคการบริหารสวนตําบลสามแยก .............................................  
ผูรับผิดชอบ ................. สํานักปลัด .............. .โทรศัพท .............. - ..................  

หมายเหตุ ะ อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 

- ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี โอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือ

ประวัติมีอยูแลว √ Known factor 

- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ี อาจจะ

เกิดฃึน √ Unknwo factro 

ตารางท่ี ๑ ระบุความเสี่ยง ( Known factor และ Unknwo factro) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Knownfactor 
(เกิดข้ึนแลว ) 

Unknwo factro 
(ยังไม,เคยเกิดข้ึน) 

๑ การปฏิบัติซองเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม ระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดไดเพราะไมได รับ
การพัฒนา ทางดานเขารับการฝกอบรม และตัวระเบียบ หรือ
ขอกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะทําให 
เจาหนาท่ีซององคกร มีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเกิดข้ึน 
 

 

 √ 

๒ เจาหนา ท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด ปริมาณงาน เ พ่ือ 
ประหยัด งบประมาณในการกอสราง หรือมี การตรวจรับ  
ไมเปน  ตาม รูปแบบรายการ 

 √ 
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                                            การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

การนาขอมูลจากตารางท่ี๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแตละโอกาส / 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว      : ความเสี่ยงระดับตํ่า 

  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม   : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม 
หนวยงาน ตาม หนาท่ีปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม รูจัก ไม
สามารถตรวจสอบไดซัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 

เมทริกสระดับความเสี่ยง 
นาโอกาส/ความเสี่ยง การทุจริตท่ีไมมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีสม กับสีแดง ) 

จากตาราง ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีคา ๑- ๓ ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีคา ๑- ๓ โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

ระดับความจําเปน'ของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
ระดับ ๓ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ ๒ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน 
Must หมายถึง ความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ Must คือ อยูในระดับ ๓ 
หรือ ๒ 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต   สีเขียว    
 

เหลือง สม แดง 
๑. การปฏิ บัติของเจาหนา ท่ี ในองคกร อ า จ เ ก ิ ด  

ขอผิดพลาดได เพราะไมไดรับการพัฒนา หรือขาด 
การสงเสริมความรู หรือการเขารับการฝกอบรม ตาม
ระเบี ยบหรื อข อกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข อง  ท่ี มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซ่ึงอาจจะทําใหเจาหนาท่ีใน 
องค กร มีข อบกพร อ งหรื อข อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานได 

√    

๒. เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ
การดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

 √   
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- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน Should 
หมายถึงจําเปนตํ่า ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should คือ อยูในระดับ ๑ 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับ ดูแล

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยู ท่ี ๒ 

หรือ ๓ 
-  กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูท่ี ๒ 

หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบตอ

การเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒ 

 



 

 

 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
ที โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ 

จําเปน ของ การ
เฝาระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรง 
ของผลกระทบ 
๓ ๒ ๑ 

คาความเส่ียง 
รวม 
จําเปน X 
รุนแรง 

๑ การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติ 
ตามระเบี ยบและกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวของ 
อาจจะเกิดขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับ การ 
พัฒนาทางดานเขารับการ 'ฝกอบรม และตัว
ระเบียบหรือขอกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง
อยู เสมอซ่ึงอาจจะทําให เจาหนาท่ี ของ
องคกร มีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาด
เกิดข้ึนได 

๒ ๑ ๓ 

๒ เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ 
ต ร ว จ ส อ บ  เ อ ก ส า ร  ห ล ั ก ฐ า น  
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน ใหกับ
ผูรับจาง 

๒ ๒ 4 

 

๓.® ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม ระเบียบ
และ กฏหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการ พัฒนาทางดาน เ ข า รั บ ก า ร '
ฝ ก อ บ ร ม  และตัวระเบียบหรือขอ กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะ ทําใหเจาหนาท่ี ของ
องคกร มีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได 

๑  

เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการ ดําเนินงาน
ใหกับผูรับจาง 

๒  

 



 

 

 

การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใช'บริการ/ผู'รับมอบ 

ผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเทียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมไดไมมีความเขาใจ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกร ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดได เพราะไมได
รับการ พัฒนาทางดานเขารับการ ฝกอบรม และตัวระเบียบ
หรือขอ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะทํา
ใหเจาหนาท่ี ขององคกร มีขอบกพรอง หรือ ขอผิดพลาด
เกิดข้ึนได 

X   

เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน ใหกับผู
รับจาง 

X   

 



 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง 
ระดับตํ่า 

คาความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง 
ระดับสูง 

การปฏิบัติของเจาหนาที่ในองคกร ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายที่เก่ียวชองอาจจะเกิด 

ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการ พัฒนาทางดานเชารับการอบรม และตัวระเบียบหรือขอ กฎหมายมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่งอาจจะทําใหเจาหนาที่ขององคกรมีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาดเกิดข้ึน

ได 

พอใช / 
  

เจาหนาที่เอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาการ
ดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

พอใช / 
  

 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

แผนบริหารความเส่ียง 
การนําเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูง อยูในระดับ ปานกลาง และพอใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ ดังนี้ 

ความเสียง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ 
ความ เส่ียงการ 

ทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด 
ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการพัฒนาทางดาน
เขารับการอบรมและตัวระเบียบหรือขอ กฎหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอซ่ึงอาจจะทําให
เจาหนาท่ีขององคกรมีขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได 

๑.เจาหนาท่ีหรือพนักงานไมไดเขา
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใน
อํานาจและตําแหนงของแตละ
รายบุคคลเพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติใหกับตัวเองของแตละ 
ตําแหนง 
๒.เจาหนาท่ีหรือพนักงานภายใน 
องคกรขาดการพัฒนาทักษะหรือ 

ทําใหไมไดปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือ 
ขอบังคับหรือตาม 
หลักเกณฑในการ 
ปฏิบัติงานใหตรงกับ 
หลักเกณฑและ 
แนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือใหเกิดความ 

๑.เจาหนาท่ีหรือพนักงานเขารับการอบรมให
เปนไปตามแตละหลักสูตรและตรงตามตําแหนงท่ี
รับผิดขอบเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในอํานาจและ
ตําแหนงของแตละรายบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติใหกับตัวเอง ของแตละตําแหนงในการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผล ๒. ใหเจาหนาท่ีหรือ
พนักงานเขารับการอบรมใหศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบัน เพ่ือการ สราง 

   

ต.ค.๖3- 
ก.ย. ๖4 

สํานัก 
ปลัด 

 



 

 

 ความชํานาญเฉพาะทางอยาง 
ตอเนื่อง สงผลทําใหการทํางานมี 
ประสิทธิภาพลดนอยลง 

ถูกตองและเกิด 
ความซัดเจนในการ 
ปฏิบัติงานของแต
ละ ตําแหนงใหเกิด 
ประสิทธิภาพ 

ใหเกิดความชํานาญงานสรางความเขมแข็ง และ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

  

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลดปริมาณงาน 
เพ่ือ ประหยัดงบประมาณใน การกอสราง หรือมี
การตรวจรับงานไม1เปนไปตามรูปแบบรายการ 

เจาหนาท่ีเอ้ือประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ประกอบการ
พิจารณาการดําเนินงานใหกับผูรับ
จาง 

เจาหนาท่ีเอ้ือ 
ประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน
ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐาน 
ประกอบการ 
พิจารณาการ 
ดําเนินงานใหกับ 
ผูรับจาง 

เจาหนาท่ีเอ้ือประโยชนในระหวางการ ตรวจรับ
งาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา ดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

ซ่ึงมีมาตรการดําเนินการปองกันการทุจริตดังนี้ ๑. 

โดยจัดทําโครงการ การสงเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการปองกันการทุจริตปลูกจิตใตสํานึก

ให มีจิตใตสํานึกสมานฉันท ในการทํางานรวมกัน

เพ่ือ ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ภายใต

ระเบียบกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการ

ปองกันตามมาตรการปองกันการละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ 

บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ 

โปรงใสการ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหขาราชการถือ ปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

ต.ค.๖3- 
ก.ย. ๖4 

กองคลัง 
กองชาง 

 



 

 

 
   ๓. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ

การ ปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน การละเวนการ
ปฏิบัติ หนาท่ีและการ ประพฤติมีชอบ เพ่ือให
ยึดถือปฏิบัติ  
๔.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
๕.สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบ
ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนเพ่ือ รวมสราง
แนวทางและมาตรการในดําเนินการ สราง
จิตสํานึกใน การปองกันการทุจริตทุกรูปแบ 

๖.สรางจิตใตสํานึก ใหกับบุคลากรและประซาซน

ใน พ้ืนท่ี ในการทํางานรวมกันเพ่ือประโยชน

สวนรวม 

  

 



 

 

 


