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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมินด้าน 1 ด้าน) 
 

   1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่  

  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 
ต  
ต  
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ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

 

 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   ประเภทความเสี่ยง  
   Known Factor   Unknown Factor  
       

 1. บุคลากรภายในองค์กรปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มี เจตนา     √ 
 กระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรี ้เห็นเป็นใจกับ       

 บุคคลภายนอกที่ประสงค์รา้ยตอ่องค์กร สร้างความเสียหายในด้านการเงิน       

 กระทบต่อความนา่เชื่อถือและชือ่เสียงในภาพรวม       

 2. กระบวนการปฏิบตัิงานทีไ่ม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกบัควบคุม     √ 
 รวมถึงการกำหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ีเกิดความเสี่ยงท ่       

 บุคลากรภายในทำการทจุริตสรา้งเสียหายต่อองค์กรีเช่นีการถูก       

 เปรียบเทียบปรบัหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายสี่งผลกระทบ       

 ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร       

 3. ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีตอ่องค์กร ตลอดจน     √ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน 
การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงก่อใหเ้กิดความเส ่ยงท้ังจากบคุลากรภายในและ       

 

บุคลากรภายนอกใช้ในการทุจรติีในการแก้ไขเปล ่ยนแปลงข้อม ลส าคัญท จ่ัดเก็บใน 
ระบบฐานข้อม ลสง่ผลต่อความเส ยหายต่อองค์กร       

        

         
 

ค ำอธิบาย: ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอยีดความเสีย่งการทุจรติ เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ย  
   เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 

- ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซี้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor 
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 - ความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิดขึ้นหรือไมม่ีประวัตมิาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตให ้                                     
ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องUnknown Factor 

 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่าเป็นประเภ ทKnownFactor หรือ Unknown Factor 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 

บุคลากรภายในองค์กรปฏบิัติงานไม่เปน็ไปตามระเบ ยบข้อบังคบัีม เจตนา 
กระท าการท ่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมร ้เห็นเป็นใจ
กับบุคคลภายนอกท ่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรสร้างความเส ยหายในด้านการเงิน 

 

 
 
 

      

    

 กระทบต่อความนา่เชื่อถือและชือ่เส ยงในภาพรวม     

      

      
      

2 

กระบวนการปฏบิัติงานท ไ่ม่เปน็ไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานก ากับควบคุม 
รวมถึงการก าหนดจุดควบคุมไมเ่พ ยงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ีเกิดความเส ่ยงท  ่

    

    

 บุคลากรภายในท าการทจุริตสรา้งเส ยหายต่อองค์กรีเช่นีการถ ก     

 

เปร ยบเท ยบปรบัหรือการถ กฟ้องร้องจากการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร     

      

      

 

ภัยคุกคามทางีCyber จากบุคคลภายนอกท ่ไมป่ระสงค์ด ต่อองค์กรีตลอดจน 
ระบบเทคโนโลย สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึง
ระบบงานีการรักษาความปลอดภัยท ่รัดกุมเพ ยงก่อให้เกิดความเส ่ยงทั้งจาก
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกใช้ในการทุจริตในการแก้ไขเปล ่ยนแปลง 
ข้อม ลส าคัญท ่จัดเก็บในระบบฐานข้อม ลส่งผลต่อความเส ยหายต่อองค์กร 
 

    

 

 

  

      
 
 ค ำอธิบำยี:ีความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจรมรีายละเอียดดังนี้              

▪  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตี่ำ  
  ▪  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัตงิานตามปกติควบคมุดูแลได ้ 
  ▪  สถานะสีสม้ : ความเสีย่งระดบัสูงเป็นกระบวนงานท่ีมผีู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร 

มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ่านาจควบคุมข้ามหนว่ยงานตามหน้าท่ีปกต ิ 
  ▪  สถานะสีแดง: ความเสีย่งระดบัสูงมากเป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่รูจ้ักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน 

สามารถก่ากับติดตามได้อย่างใกลชิ้ดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

  3 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 
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ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risklevel( matrix) 

 

 ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเปี็น    ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยง 
   ของการเฝ้าระวัง  ของผลกระทบ จำเป็นX รุนแรง 
   3 2 1  3 2 1  

 

บุคลากรภายในองค์กรปฏบิัติงานไม่เปน็ไปตาม
ระเบ ยบข้อบังคับีม เจตนากระท าการท ่ส่อไป
ในทางทจุริตเพื่อผลประโยชน์ตอ่ตนเองหรือร่วมร ้
เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกท ป่ระสงค์ร้ายต่อ
องค์กรสร้างความเส ยหายในดา้นการเงิน 
กระทบต่อความนา่เชื่อถือและชือ่เส ยงในภาพรวม 
 

 

       

  

กระบวนการปฏบิัติงานท ไ่ม่เปน็ไปตามแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานก ากบัควบคุมรวมถึงการก าหนดจุด
ควบคุมไม่เพ ยงพอกอ่ให้เกิดช่องโหว่ีเกิดความเส ่ยง
ท ่บุคลากรภายในท าการทุจริตสร้างเส ยหายต่อ
องค์กรีเช่นีการถ กเปร ยบเท ยบปรับหรือการถ ก
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัตติามกฎหมายส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

       
          

 
 
 
 
 
 
 

ภัยคุกคามทางีCyber จากบุคคลภายนอกท ่ไม่
ประสงค์ด ต่อองค์กรีตลอดจนระบบเทคโนโลย 
สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการ
เข้าถึงระบบงานีการรักษาความปลอดภัยท ่รัดกุม
เพ ยงพอให้เกิดความเส ่ยงทั้งจากบุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอกใช้ในการทุจริตในการแก้ไข
เปล ่ยนแปลงข้อม ลส าคัญท ่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อม ลส่งผลต่อความเส ยหายต่อองค์กร 

 

       
            

 
ค ำอธิบาย: ตารางที่ ๓  ข้อมูลที่มสีถานะความเสีย่งในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ    
ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  1 

  2 

  3 

  2   2     4 
   

  2   2     4 
   

  2   2     4 
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ตำรำงที ่4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  คุณภาพ   ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริ 
   การ   ค่าความเสี่ยง  ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
   จัดการ   ระดับต่ ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง 

 

 ดี  ตีำ่ ค่อนข้างตีำ่ ปานกลาง 
 พอใช้  ค่อนข้างตีำ่ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
    

    
     
     
     

     
 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
    
    

     
     
     
     

     
 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างตีำ่ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
     
     
     
     
     
     
     
     

ีีีีีีีีีีีีี 
 ค ำอธิบาย:  ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ        

ทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อ 
ประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของ               
ความเสี่ยง 

1.ีบุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบ ยบข้อบังคับีม เจตนากระท าการท ่ส่อ
ไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ร่วมร ้เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกท ่ประสงค์ร้าย
ต่อองค์กรสร้างความเส ยหายในด้านการเงิน 
กระทบต่อความน่ าเชื่ อถือและชื่อ เส ยงใน
ภาพรวม 

2.ีกระบวนการปฏิบัติงานท ่ไม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานก ากับควบคุมรวมถึงการ
ก าหนดจุดควบคุมไม่เพ ยงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ี
เกิดความเส ่ยงท ่บุคลากรภายในท าการทุจริต
สร้างเส ยหายต่อองค์กรีเช่นีการถ กเปร ยบเท ยบ
ปรับหรือการถ กฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

3.ีภัยคุกคามทางีCyber จากบุคคลภายนอกท ่
ไม่ ป ระส งค์ ด ต่ อ อ งค์ ก ร ีตลอดจน ระบบ
เทคโนโลย สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบงานีการรักษาความ
ปลอดภัยท ่รัดกุมเพ ยงก่อให้เกิดความเส ่ยงทั้ง
จากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกใช้ใน
การทุจริตในการแก้ไขเปล ่ยนแปลงข้อม ลส าคัญ
ท ่ จัดเก็บ ในระบบฐานข้อม ลส่งผลต่อความ
เส ยหายต่อองค์กร 
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ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
   

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  

 ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1  1.กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติีโดยม กลไก 

   การถ่วงดุลและมีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่ม ี
   ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
       
       
       
       

      
       
       
       
       
       
       
       

3 

 

2. การปฏิบัติงานในระบบบัญช คอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นีเจาหนาท จ่ะตองม รหัสผ ใชงานและรหัสี
ผานี(UsernameและีPassword) ใหหัวหนาหนวยงานคลัง
ควบคุมด แลการใชรหัสผ ใชงานของเจาหนาท ่ในการน าเขาีีีี
ขอม ลและการแกไขขอม ลของเจาหนาท ่ ทั้งน ้ีรหัสผ ใชงานให
ถือเปนความลับีเจาของรหัสผ ใชงานตองรับผิดชอบผล
เส ยหายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผ ใชงานนั้นๆีเวนแตจะ 
พิส จนไดวาผลเส ยหายนั้นเกิดจากการกระท าของผ อ่ืน 
 

    
 ๔. พนักงานอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชนี์ ๓. นโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
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ค ำอธิบาย: ตารางที ่๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีมีคา่ความเสีย่งการทุจริตจากตารางที๔่ ตามลำดับ 
ความรุนแรงความเสีย่งท่ีอยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลาง มาจัดทแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการทุจริต ต่อไป 

บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบ ยบข้อบังคับ ีม เจตนากระท าการท ่ส่อไป
ในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมร ้
เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกท ่ประสงค์ร้ายต่อ
องค์กรสร้างความเส ยหายในด้านการเงิน 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเส ยงในภาพรวม 

กระบวนการปฏิบัติงานท ่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานก ากับควบคุมรวมถึงการก าหนดจุด
ควบคุมไม่เพ ยงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ ีเกิดความ
เส ่ยงท ่บุคลากรภายในท าการทุจริตสร้างเส ยหาย
ต่อองค์กรีเช่นีการถ กเปร ยบเท ยบปรับหรือการ
ถ กฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

ภัยคุกคามทางีCyber จากบุคคลภายนอกท ่ไม่
ประสงค์ด ต่อองค์กรีตลอดจนระบบเทคโนโลย 
สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการ
เข้าถึงระบบงานีการรักษาความปลอดภัยท ่รัดกุม
เพ ยงพอให้เกิดความเส ่ยงทั้งจากบุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอกใช้ในการทุจริตในการแก้ไข
เปล ่ ยนแปลงข้อม ลส าคัญท ่ จั ด เก็บ ในระบบ
ฐานข้อม ลส่งผลต่อความเส ยหายต่อองค์กร 
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