
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความหมาย  
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน  
ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการ
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 )  
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
วิธีการวิเคราะหความเส่ียง  
 เปนการวิเคราะหโดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ เหตุการณความ
เสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเปนของการเฝาระวังและการ
กําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตใน
กรมบัญชีกลางท่ีมีประสิทธิภาพ  
 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  

 ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
   ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
   ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการ
  ทรัพยากรภาครัฐ  
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
 ความถูกตองของการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน ตามระเบียบ
กฎหมาย การใชดุลพินิจ  

 

 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของ
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 

 

 

 ๒. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา  
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
  สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม
รูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 



ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว    

 

เหลือง สม แดง 
ความถูกตองของการพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
ตามระเบียบกฎหมาย การใชดุลพินิจ  

    

 ๓. เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)  
  ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  
        ระดับ ๓ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
        ระดับ ๒ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสูงมาก  
        ระดับ ๑ หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  
  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
        ระดับ ๓ หมายถึง มีผลตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานท่ีกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือขาย/การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
        ระดับ ๒ หมายถึง มีผลตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานท่ีกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือขาย/การเงิน ในระดับท่ีไมรุนแรง  
        ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิต ิ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จําเปนของการ
เฝาระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม
ความจําเปน x 
ความรุนแรง 

ความถูกตองของการพิจารณาเอกสารหลักฐาน ตาม
ระเบียบกฎหมาย การใชดุลพินิจ  

2 1 2 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

ความถูกตองของการพิจารณาเอกสารหลักฐาน ตาม
ระเบียบกฎหมาย การใชดุลพินิจ  

2  

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ความถูกตองของการพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
ตามระเบียบกฎหมาย การใชดุลพินิจ  

   

 ๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม  
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
  ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 



ตารางท่ี๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง

ระดบัปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
ความถูกตองของการพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
ตามระเบียบกฎหมาย การใชดุลพินิจ  

พอใช    

 

5.  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงดาน รูปแบบ พฤติการณ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการ
ทุจริต 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

การทุจริตท่ีเก่ียว ของ
กับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงาน  
การอนุญาตกอสราง
อาคาร ตามพ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ,การอนุญาต
ประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕  

๑.ไมมีการกําหนด
มาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตท่ี
ถูกตองครบถวน  
๒.แจงเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวน หรือ
เอกสารหลักฐานเปน
เท็จ ทําใหเกิดการ
ทุจริต  

๑.กําหนดมาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตให
ถูกตองครบถวน ไดแก 
มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนทุจริต ,มาตรการ
ปองกันการรับสินบน,
มาตรการปองกันการ
ขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม,
มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ  
๒.กําหนดใหมีการ 
สอบทานงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกลําดับชั้น
อยางเครงครัด  

ต.ค.๖3-ก.ย.๖4  
 

ผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ
รายหนวยงาน
ตามคาสั่ง
มอบหมาย
งาน  
 

 


