
 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ปี พ.ศ. 2563 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ   
 
ชื่อกระบวนการงาน ………โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร…………………………………… 
ชื่อหน่วยงาน……………………องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า…………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………………………โทรศัพท์………………………………….. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Known factor Unknown factor 

1 การด าเนินการตามโครงการอาจมีเจ้าหน้าที่
ละเลย หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบาง
ราย อาจท าให้ปริมาณงานไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในสัญญาเป็นผลให้ราชการเสียหาย 

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี
โอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  



 
 

 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

 
ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การด าเนินการตามโครงการอาจมี
เจ้าหน้าที่ละเลย หรือเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้างบางราย อาจท าให้
ปริมาณงานไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในสัญญาเป็นผลให้ราชการเสียหาย 

 √   

 
 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สี
แดง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น 
must หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 
หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 

3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2    
 



 
 

 
 
ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จ าเป็นของการ

ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 การด าเนินการตามโครงการอาจ
มีเจ้าหน้าที่ละเลย หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางราย 
อาจท าให้ปริมาณงานไม่ครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นผลให้
ราชการเสียหาย 

 

3 3 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การด าเนินการตาม
โครงการอาจมี
เจ้าหน้าที่ละเลย 
หรือเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้างบาง
ราย อาจท าให้
ปริมาณงานไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาเป็นผล
ให้ราชการเสียหาย 

พอใช้   √ 



 
 

7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับ
ความรุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง……………แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า………… 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤติการณ์
ความเสี่ยง 

มาตรการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการ
ตามโครงการ
อาจมีเจ้าหน้าที่
ละเลย หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้รับจ้างบางราย 
อาจท าให้
ปริมาณงานไม่
ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในสัญญา
เป็นผลให้
ราชการเสียหาย 

เจ้าหน้าที่บาง
รายไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
ค าสั่ง/หน้าที่
อย่างเคร่งครัด 
หรือเอ้ือ
ประโยชน์
ให้กับพวกผู้
รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่บาง
รายไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
ค าสั่ง/หน้าที่
อย่างเคร่งครัด 
หรือเอ้ือ
ประโยชน์
ให้กับพวกผู้
รับจ้าง 

- ก าชับ/ก ากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 

- แต่งตั้งผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่
เป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ร่วมด้วย 

เดือน เมษายน 
2563 

ส านักปลัด/  
กองช่าง 

 

                                                       
 (นางพรรชรนันท์  สายจันดี) 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

                                                           
 (นางดารุณี  เหมะธุลิน) 

ปลัด อบต.บ้านเหล่า 
 

 
 (นายเรืองศิลป์  คะโยธา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 


