
1 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ป  2566 

องคการบริหารสวนตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  (สำนักงาน  ป.ป.ช.)  ได

สรางกลไกความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใส  และมีคุณธรรม  โดยใชช่ือวา  การ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  

Aassessment  :  ITA)  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดำเนินงานขององคกรจะปราศจากการทจุรติในทุก

รูปแบบหรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดข้ึน  องคกรก็สามารถรับทราบและตอบโตไดอยางทันทวงที  รวมถึง

สงเสริมการพัฒนาและปรบัปรุงมาตรการปองกนัและปราบปรามการทจุริตใหเหมาะสมและสอดคลองตาม

สภาพแวดลอม  

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลลำดวนจึงไดจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติขององคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 

 

วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  มีความสอดคลองกับนโยบายความขัดแยงทาง

ผลประโยชนขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน  และเปนไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงทจุริตของ

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ  (สำนักงาน  ป.ป.ท.) 

2.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ไมสงผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการบรหิารสวนตำบลลำดวน  และความเช่ือมั่นของผูมสีวนไดสวนเสีย 

3.เพื่อพฒันาและปรบัปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต  โดยมีการติดตามประเมินผลและ

รายงานตอผูบริหารอยางสม่ำเสมอ 

4.เพื่อสงเสริมใหเจาหนาทีเ่กิดความตระหนัก  และใหความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยงการทจุริต  

และรวมสรางวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทจุริตคอรรปัชันในทุกรูปแบบและหลีกเลี่ยงการกระทำที่

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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คำจำกัดความ 

การทจุริต  หมายถึง  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในตำแหนงหนาที่  หรือการใชอำนาจนำ

ตำแหนงหนาที่โดยมิชอบในทุกรปูแบบ  ไมวาจะเปนการใหหรือรับสินบน  การนำเสนอ  หรือการใหคำมั่นวา

จะให  การขอหรือการเรียกรอง  ทั้งที่เปนทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด  ที่เปนการขัดตอศีลธรรม  

จริยธรรม  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  นโยบาย  ตอเจาหนาที่ของรัฐหรอืบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกบั

องคกร  เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรไดตอทัง้องคกร  ตนเอง  หรอืผูทีเ่กี่ยวของ 

สินบน  หมายถึง  ทรพัยสินหรือประโยชน  สวนบุคคลหรือสวนรวม  อื่นใด  ที่เสนอวาจะให  สัญญา

วาจะให  มอบใหการยอมรบั  การให  หรอืการรองขอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหน่ึงใน

ลักษณะจงใจใหกระทำการหรือไมไกระทำการที่ขัดตอหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

ทรัพยสิน  หมายถึง  สิ่งทีม่ีมลูคาที่มีตัวแทน  ไดแก  เงินสด  เช็ค  ตราสารหน้ี  ตราสารทุน  

ยานพาหนะ  สินคา  เครื่องจักร  อาคาร  ที่ดิน  เปนตน 

ประโยชนอื่นใด  หมายถึง  สิง่ที่มมีูลคาไมมีตัวตน  ไดแก  การลดราคา  การรับความบันเทงิ  การรบั

บริการ  การรบัการฝกอบรม  สัมปทาน  คานิยม  สัญญาเชา  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน  หมายถึง  การขัดแยงแหงผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของ

องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน  ไมวาทางตรงหรือทางออม  เปนสถานการณที่ผูบรหิาร  เจาหนาที่  มี

บทบาทหรือความสมัพันธอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือผลประโยชนขัดแยงกับบทบาทหนาที่ในองคการบริหารสวน

ตำบล  ทำใหการปฏิบัติงานของผูบริหาร  เจาหนาที่น้ันขาดความเปนกลาง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนจาก

ผลประโยชนสวนตน  ไมสอดคลองกับผลประโยชนขององคการบริหารสวนตำบล  จึงทำใหผูบรหิาร  หรือ

เจาหนาที่น้ันตองอยูในสภาวการณที่ตองเลือกอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งอาจไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคการบรหิารสวนตำบล  และอาจนำไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การยักยอกทรพัย  หมายถึง  พฤติกรรมมิชอบที่กระทำการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อครอบครองหรือใช

ประโยชนจากทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตำบลอยางไมถูกตอง  เปนเหตุใหองคกรสญูเสียทรัพยสิน  

โอกาส  หรือประโยชนอื่นใด  โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชนสวนตนและผูอื่น 
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การทจุริตในการรายงาน  หมายถึง  การปรับปรงุแกไขรายงานตาง  ๆ  ไมวาจะเปนรายงานการเงิน  

และรายงานที่ไมใชการเงิน  เพื่อปดบังการยักยอกทรัพย  บดิเบือนหรือปดบงัขอมลู  หรือการกระทำที่ไม

เหมาะสม  หรือเพื่อหาประโยชนตอตนเอง  และผูอื่น  ซึ่งสงผลใหรายงานน้ันขาดความถูกตอง  ครบถวน  

และเช่ือถือได 

  



4 

 
 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสีย่งการทุจริต  (Fraud  Risk-Assessments  :  FRAs) 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลลำดวนไดจัดใหมรีะบบการควบคุมภายใน  โดยกำหนดใหทุกสวน

ราชการในองคการบริหารสวนตำบลลำดวนประเมนิการควบคุมภายในหนวยงานตนเอง  เพื่อสำรวจกจิกรรม  

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่มีโอกาสที่อาจเกิดการทจุริต  โดยครอบคลมุทุกกิจกรรม  ทุกข้ันตอนในการปฏิบัติ  

เชน  การบรหิารงาน  การปฏิบัติงาน  งานบญัชี  งานการเงนิ  งานบริหารทรพัยากรบุคคล  งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  งานพสัดุ  เปนตน  และภายหลงัการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเองแลว  กรณีผลที่ไดจาก

การประเมินพบวา  กิจกรรม  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตที่มีคาความเสี่ยงอยูใน

ระดับทีอ่งคกรไมสามารถยอมรับได  หนวยงานจะตองดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรงุมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

เพื่อลดโอกาสเกิดผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีอยู  ในระดับที่องคกรยอมรับได  รวมถึงการติดตามประเมินผล

และการรายางานตามระยะเวลาทีก่ำหนดอยางสม่ำเสมอ  ทัง้น้ี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ประกอบดวย  4  ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

ข้ันตอนที่  1  การกำหนดเกณฑการวัดคาความเสี่ยงในดานผลกระทบ  (Impact)  และโอกาสที่จะ

เกิด  (Likelihood)  เพื่อใชในการประเมินคาความเสี่ยง  (ภาคผนวก  ก)  และกำหนดระดับความเสี่ยงการ

ทุจริตที่องคกรยอมรับได  (Risk  Appetite)  เพื่อใชในการจดัลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต  (ภาคผนวก  ข) 

ข้ันตอนที่  2  การระบุความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณทีม่ีโอกาสเกิดการทจุริต  และการประเมิน

ความเสี่ยงการทจุริต  โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพื่อใหทราบคาความเสี่ยงกอนที่จะมีการควบคุม  

(Inherent  Risk) 

ข้ันตอนที่  3  การระบุการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน  (Existing  Conrol)  และการพิจารณาความ

เพียงพอของการควบคุมที่กำหนดไว  การวิเคราะหความรนุแรง  และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  โดย

พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพือ่ใหทราบคาความเสี่ยงที่มีอยูหลงัจากมีการควบคุม  (Residual  Risk) 

ข้ันตอนที่  4  การพัฒนาหรือปรบัปรุงมาตรการควบคุมเพิม่เติม  หรือจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยง

การทจุริตเพื่อปองกันหรอืลดความเสี่ยงลงใหอยูในระดับทีอ่งคกรยอมรบัได 

ข้ันตอนที่  5  การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมที่มีอยูและมาตรการควบคุมที่ไดจัดทำเพิ่มเติม

โดยจัดใหมกีารรายงานตอผูบริหาร  หรือคณะกรรมการที่เกีย่วของ  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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รายงานผลการประเมินความเสีย่งการทุจริต  (Fraud  Risk-Assessments  Report) 

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริตท่ี

อาจเกิดข้ึน 

การวิเคราะหความเส่ียง  กอน  มี

การควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู 

(ตารางท่ี  1) 

การประเมินผล

การควบคุม  

(เพียงพอ/ไม

เพียงพอ) 

การวิเคราะหความเส่ียง  หลัง  

การควบคุม 

การปรับปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

1.การทุจริตคอรรัปชัน 

1.1  

ผลประโยชนทับ

ซอน 

การถือครองทรัพยสินในกิจการใด

กิจการหน่ึงของผูบริหาร  

เจาหนาที่   

3 

(L2) 

3 

(I3) 

9 

(ปาน

กลาง) 

มาตรการปองกัน 

FP1-6,FP10-14 

มาตรการคนหา/ตรวจจับ 

FD2-4 

มาตรการตอบสนอง 

FR1-6 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I3) 

2 

(ต่ำ) 

จากการประเมินคาความเส่ียง

หลังการควบคุม  อยูในระดับ

ที่ยอมรับได  ความเส่ียงใน

ระดับน้ีถือไดวามีการจัดวาง

ระบบการควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สอดคลองและครอบคลุม

สาเหตุของความเส่ียง  รองรับ

ผลผกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

อยางเพียงพอและเหมาะสม 

1.2  การรับ/ให

สินบน 

การรับหรือใหของขวัญหรือของ

กำนัลที่เกินความเหมาะสม  เพื่อ

จูงใจใหกระทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3 

(L2) 

3 

(I3) 

9 

(ปาน

กลาง) 

เพียงพอ 3 

(L2) 

1 

(I1) 

3 

(ต่ำ) 

1.3  การขมขู/

เรียกรับ

ผลประโยชน 

การเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ  

ไมวาจะเปนเงินสดหรือส่ิงอ่ืนที่มีคา

จากผูมาติดตอราชการ 

3 

(L2) 

3 

(I3) 

9 

(ปาน

กลาง) 

เพียงพอ 

 

2 

(L2) 

1 

(I1) 

2 

(ต่ำ) 
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รายงานผลการประเมินความเสีย่งการทุจริต  (Fraud  Risk-Assessments  Report) 

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริตท่ี

อาจเกิดข้ึน 

การวิเคราะหความเส่ียง  กอน  มี

การควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู 

(ตารางท่ี  1) 

การประเมินผล

การควบคุม  

(เพียงพอ/ไม

เพียงพอ) 

การวิเคราะหความเส่ียง  หลัง  

การควบคุม 

การปรับปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

2.การทุจริตการยักยอกทรัพยสิน 

2.1  การ

แสวงหา

ผลประโยชน

จากการรูขอมูล

ภายใน 

การนำขอมูล  ไปใชเพื่อแสวงหา

ผลประโยชนแกตนเอง  หรือนำไป

เผยแพรใหบุคคลอ่ืนภายนอก 

3 

(L2) 

3 

(I4) 

9 

(ปาน

กลาง) 

มาตรการปองกัน 

FP1-12,FP14 

มาตรการคนหา/ตรวจจับ 

FD2-4 

มาตรการตอบสนอง 

FR1-6 

เพียงพอ 3 

(L2) 

1 

(I4) 

3 

(ต่ำ) 

จากการประเมินคาความเส่ียง

หลังการควบคุม  อยูในระดับ

ที่ยอมรับได  ความเส่ียงใน

ระดับน้ีถือไดวามีการจัดวาง

ระบบการควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สอดคลองและครอบคลุม 

สาเหตุของความเส่ียง  รองรับ

ผลผกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

อยางเพียงพอและเหมาะสม 

2.2  การใช

ทรัพยสินของ

องคกรเพื่อ

ประโยชน

สวนตัว 

พนักงานนำทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตำบลไปใชเพื่อ

ประโยชนตนเองและพวกพอง 

3 

(L2) 

3 

(I2) 

6 

(ปาน

กลาง) 

มาตรการปองกัน 

FP1-6,FP10-14 

มาตรการคนหา/ตรวจจับ 

FD2-4 

มาตรการตอบสนอง 

FR1-6 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I2) 

2 

(ต่ำ) 
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รายงานผลการประเมินความเสีย่งการทุจริต  (Fraud  Risk-Assessments  Report) 

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริตท่ี

อาจเกิดข้ึน 

การวิเคราะหความเส่ียง  กอน  มี

การควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู 

(ตารางท่ี  1) 

การประเมินผล

การควบคุม  

(เพียงพอ/ไม

เพียงพอ) 

การวิเคราะหความเส่ียง  หลัง  

การควบคุม 

การปรับปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ คาความ

เส่ียง 

3.การทุจริตในการรายงาน 

3.1  การ

ปรับปรุงแกไข

หรือบิดเบือน

รายงานทางการ

เงิน 

รายงานทางการเงินที่ไมโปรงใส  

บันทึกรายรับปลอม  ปกปด

รายจาย  ฯลฯ 

3 

(L2) 

3 

(I3) 

9 

(ปาน

กลาง) 

มาตรการปองกัน 

FP1-6,FP14-15 

มาตรการคนหา/ตรวจจับ 

FD2-6 

มาตรการตอบสนอง  

FR1-2,FR5-6 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I3) 

2 

(ต่ำ) 

จากการประเมินคาความเส่ียง

หลังการควบคุม  อยูในระดับ

ที่ยอมรับได  ความเส่ียงใน

ระดับน้ีถือไดวามีการจัดวาง

ระบบการควบคุมไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  สอดคลองและ 

ครอบคลุมสาเหตุของความ

เส่ียง  รองรับผลผกระทบที่ 

อาจเกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ 

และเหมาะสม 

เจตนาเปดเผยขอมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ไมตรงตอความเปน

จริง  ขาดความครบถวนและ

ทันเวลา 

3 

(L2) 

3 

(I1) 

9 

(ปาน

กลาง) 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I1) 

2 

(ต่ำ) 

3.2  การ

รายงานทางการ

บริหารที่ไม

โปรงใส 

การตบแตงขอมูลผลการ

ดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามผลลัพธที่ตองการ 

3 

(L2) 

3 

(I3) 

6 

(ปาน

กลาง) 

มาตรการปองกัน 

FP1-6,FP12-14 

มาตรการคนหา/ตรวจจับ 

FD2-4 

มาตรการตอบสนอง  

FR1-2,FR5-6 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I3) 

2 

(ต่ำ) 

เจตนาเปดเผยขอมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ไมตรงตอความเปน

จริง  ขาดความครบถวนและ

ทันเวลา 

3 

(L2) 

3 

(I1) 

9 

(ปาน

กลาง) 

เพียงพอ 2 

(L2) 

1 

(I1) 

2 

(ต่ำ) 
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ตารางท่ี  1  แสดงความสัมพันธของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู  (Existing  Control)  และความเส่ียงการทุจริต  (Fraud  Risk) 

ลำดับ มาตรการการควบคุมท่ีมีอยู ทุจริตคอรรัปชัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพยสิน ทุจริตในการรายงาน 

  ผลประโยชน

ทับซอน 

การรับ/ให

สินบน 

การขมขู/เรียกรับ

ผลประโยชน 

การแสวงหา

ผลประโยชน

จากการรูขอมูล

ภายใน 

การใชทรัพยสิน

ขององคกรเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

การปรับปรุงแกไข

หรือบิดเบือน

รายงานทางการ

เงิน 

การรายงาน

ทางการบริหารท่ี

ไมโปรงใส 

มาตรการเชิงปองกันการทุจริต (Fruad  Prevention  FP) 

FD1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน / / / / / / / 
FD2 จรรยาบรรณผูบริหาร  เจาหนาที่ / / / / / / / 

FD3 นโยบาย  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ตอตานทุจริต / / / / / / / 

FD4 นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน / / / /    

FD5 นโยบายการบริหารความเส่ียงการปฏิบัติงาน / / / / / / / 
FD6 ควบคุมภายใน / / / / / / / 
FD7 แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ    /    

FD8 แนวปฏิบัติการจัดการช้ันความลับ    /    

FD9 แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล    /    

FD10 ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซ้ือจัดจาง / / / /   / 

FD11 มาตรฐานการรายงานการเงิน      /  
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ตารางท่ี  1  แสดงความสัมพันธของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู  (Existing  Control)  และความเส่ียงการทุจริต  (Fraud  Risk) 

ลำดับ มาตรการการควบคุมท่ีมีอยู ทุจริตคอรรัปชัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพยสิน ทุจริตในการรายงาน 

  ผลประโยชน

ทับซอน 

การรับ/ให

สินบน 

การขมขู/เรียกรับ

ผลประโยชน 

การแสวงหา

ผลประโยชน

จากการรูขอมูล

ภายใน 

การใชทรัพยสิน

ขององคกรเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

การปรับปรุงแกไข

หรือบิดเบือน

รายงานทางการ

เงิน 

การรายงาน

ทางการบริหารท่ี

ไมโปรงใส 

มาตรการเชิงคนหา/ตรวจจับการทุจริต 

FD1 -ตรวจนับทรัพยสิน 

-การปฏิบัติเม่ือทรัพยสินสูญหายหรือกรณีลักทรัพย 
    /   

FD2 แนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

-การติดตามการรายงานเหตุการณหรือความเสียหายที่เกิด

จากการปฏิบัติงาน 

/ / / / / / / 

FD3 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน 

-การประเมินการควบคุมภายใน 
/ / / / / / / 

FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ / / / / / / / 

FD5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจายเงิน  รับเงิน     / /  

FD6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดทำงบการเงิน      /  

มาตรการตอบสนองตอการทุจริต 

FD1 ชองทางการแจงเบาะแสการทุจริต 

-สายดวนสำหรับแจงเบาะแส 

-ระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

/ / / / / / / 

FD2 ชองทางการรายงานการทุจริต / / / / / / / 

FD3 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต / / / /    

FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดการขอรองเรียนผูรับบริการ / / / /    
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FD5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การสอบสวนทางวินัย  การลงโทษ / / / / / / / 

FD6 คูมือการปฏิบัติงาน  วินัยและโทษทางวินัย / / / / / / / 



11 

 
ภาคผนวก  ก  เกณฑการประเมินความเสีย่ง 

เกณฑการประเมินความเสี่ยงดานโอกาสเกิด 

  เปนเกณฑที่กำหนดข้ึนเพื่อใชสำหรับพจิารณาระดับของโอกาสหรือความเปนไปไดที่เหตุการณ

ความเสี่ยงหน่ึง  ๆ  จะเกิดข้ึนจรงิ  โดยจะตองคำนึงถึงสภาพแวดลอมจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทีม่ี

อิทธิพลตอความเสี่ยง  มีรายละเอียดดังน้ี 

 ตารางท่ี  2  เกณฑการประเมินความเสีย่งดานโอกาสเกิด 

          เกณฑ 

 

โอกาสเกิด 

เกิดข้ึนนอยมาก 

(1) 

เกิดข้ึนนอย 

(2) 

เกิดข้ึนปาน

กลาง 

(3) 

เกิดข้ึนสูง 

(4) 

เกิดข้ึนสูงมาก 

(๕) 

L1  ปริมาณของ

โอกาสที่จะเกิด  

(รอยละ) 

นอยกวารอยละ  

10 

อยูระหวางรอย

ละ  10-25 

อยูระหวางรอย

ละ  26-50 

อยูระหวาง

รอยละ  51-

75 

มากกวารอย

ละ  75 

L2  โอกาสเกิด

เหตุการณกระทำ

ผิด 

เกิดข้ึนยากมาก  

แมไมมีมาตรการ

ควบคุม 

เกิดข้ึนยาก

เน่ืองจากมี

มาตรการ

ควบคุมที่

เพียงพอ 

มีโอกาสเกิด

เน่ืองจาก

มาตรการ

ควบคุมขาดการ

นำไปปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ

และตอเน่ือง 

มีโอกาสเกิด

มากเน่ืองจาก

มาตรการที่มี

อยูมี

ขอบกพรอง

หรือจุดออนที่

เปนชองโหวให

เกิดความเสี่ยง 

เกิดข้ึนงาย

มากเน่ืองจาก

ไมมีมาตรการ

ควบคุม 

L3  สถานะของ

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง 

สาเหตุที่แทจรงิ

ของเหตุการณ  

ไดจัดใหมี

มาตรการเชิง

ปองกันเพื่อลด

โอกาสที่จะเกิดซ้ำ 

สาเหตุที่แทจรงิ

ของเหตุการณ  

อยูระหวาง

จัดทำมาตรการ

เชิงปองกัน 

เหตุการณที่เกิด

สามารถจัดการ

แกไขไดแลว  

เฝาติดตามอยาง

ใกลชิด 

เหตุการณที่

เกิดอยูระหวาง

การจัดการ

แกไข 

เหตุการณที่

เกิดไดถูก

รายงานและ

ปจจุบันอยู

ระหวางการ

ตรวจสอบจาก

หนวยงานที่

กำกับดูแล 
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เกณฑการประเมินความเสี่ยงดานผลกระทบ  (Impact Assessment  Criteria) 

กำหนดข้ึนเพื่อใชสำหรับพจิารณา  ระดับความเสียหายหรือความรุนแรงทีอ่าจจะเกิดข้ึน  เมื่อความเสี่ยงที่

ระบุไวเกิดข้ึนจรงิ  โดยการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  สามารถประเมินเปนมลูคาความเสียหาย  (ดาน

การเงิน)  เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดวาระดับผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับใด  

กรณีที่การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงไมสามารถประเมินเปนมูลคาความเสียหายได  ผูประเมินสามารถ

พิจารณาเกณฑการประเมินผลกระทบในดานอื่น  ๆ  เชน 

ตารางท่ี  3  เกณฑการประเมินความเสีย่งดานผลกระทบ  (Impact Assessment  Criteria) 

          เกณฑ 

 

โอกาสเกิด 

เกิดขึ้นนอยมาก 

(1) 

เกิดขึ้นนอย 

(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 

(3) 

เกิดขึ้นสูง 

(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 

(๕) 

I1  ดานชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ 

มีการกระจายขาว

ในบริเวณทองถิ่น 

มีการกระจายขาว

บริเวณทองถิ่นเปน

เวลา  1  วัน  ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบตอ

องคกร 

มีการกระจายขาวทั่ว

ประเทศผานส่ือตาง  ๆ 

อยางรวดเร็วเปนเวลา  

1  วัน  ซ่ึงอาจสงผล

กระทบเชิงลบตอ

ชื่อเสียงขององคกร 

มีการกระจายขาวทั่ว

ประเทศผานส่ือตาง  ๆ  

อยางรวดเร็วเปนเวลา  

2  วันติดตอกัน  ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบเชิงลบตอ

ชื่อเสียงองคกร 

มีการกระจายขาวทั่ว

ประเทศผานส่ือตางๆ

อยางรวดเร็วเปนเวลา

มากกวา  2  วัน  

ติดตอกัน  หรือเผยแพร

ตามส่ือตางประเทศ  ซ่ึง

อาจสงผลกระทบเชิงลบ

ตอชื่อเสียงองคกร 

I3: ดานกฎหมาย  

ระเบียบ และ 

ขอบังคับที่ 

เก่ียวขอ 

มีการละเมิด/ไม 

ปฏิบัติตาม

กฎหมาย  

ระเบียบขอบังคับ 

เล็กนอย แต

สามารถ 

แกไขไดรวดเร็ว 

มีการละเมิดกฎหมาย  

ระเบียบขอบังคับ แต 

สามารถแกไขเอง

ภายใน 

องคกร ไดโดยไม

สงผล 

กระทบถึงภาพลักษณ 

ชื่อเสียงขององคกร 

มีการละเมิดกฎหมาย  

ระเบียบขอบังคับรุนแรง  

โดยกระทบถึง 

ภาพลักษณชื่อเสียงของ 

องคกร และ/หรือ

องคกร 

มีโอกาสที่องคกร จะถูก 

เรียกรองคาเสียหาย /  

เปรียบเทียบปรับ/  

ฟองรองดำเนินคด ี

มีการฟองรอง 

ดำเนินคด ีทางกฎหมาย  

หรือเรียกรอง 

คาเสียหาย /  

เปรียบเทียบปรับ 

มีการฟองรอง  

ดำเนินคด ีทางกฎหมาย  

หรือเรียกรอง 

คาเสียหาย /  

เปรียบเทียบปรับ 

และถูกส่ังให ระงับการ 

ทำธุรกรรมใดๆ 

I4: ดานผูรับบริการ การใหบริการแก 

ผูรับบริการ

สามารถ 

ดำเนินการได 

ตามปกต ิ

เกิดขอรองเรียนจาก

ผูรับบริการแตแกไข

และชี้แจง 

ขอบกพรองไดรวดเร็ว 

เกิดขอรองเรียนจาก 

ผูรับบริการ และไม

สามารถหาขอสรุปจาก 

ขอบกพรองไดตาม 

ระยะเวลาที่กำหนด 

และเร่ิมสงผลกระทบตอ 

ความสัมพันธ

ผูรับบริการ 

ผูรับบริการขาดความ

เชื่อมั่นในการใชบริการ 

หรือสูญเสียลูกคาอยาง

มีนัยสำคัญ   

ผูรับบริการขาดความ

เชื่อมั่น และ/หรือขอ

ยกเลิกใชบริการของ

องคกรซ่ึง สงผลกระทบ

รายแรงตอองคกร 
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ภาคผนวก  ข  แผนภาพความเสีย่งและระดับความเสี่ยงการทุจริตท่ียอมรับได 

ตารางท่ี  4  แผนภาพความเสี่ยง  (Risk  Map) 

ตารางการประเมินความเสี่ยงรวม 

(Risk  Matrix) 

ระดับโอกาสเกิด 

เกิดข้ึน

นอยมาก 

เกิดข้ึน

นอย 

เกิดข้ึน

ปานกลาง 

เกิดข้ึนสูง เกิดข้ึนสูง

มาก 

1 2 3 4 5 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 5 5 10 15 20 25 

สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ำ 2 2 4 6 8 10 

ไมมีนัยสำคัญ 1 1 2 3 4 5 

แบงสีขอบเขตความเสี่ยง  (Risk Boundary) 

 

 

ตารางท่ี  5  ระดับความเสีย่งการทุจริตท่ียอมรับได  (Risk  Appettie) 

คาระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียง ความหมาย 

20-25  คะแนน สูงมาก 

(Eztreme) 

เปนระดับความเส่ียงที่องคกรไมสามารถยอมรับได  และตองมีแนว

ทางการควบคุม/ลดความเส่ียง  และอาจจำเปนตองไดรับการสนับสนุน

ทรัพยากรที่เพียงพอ  เพื่อจัดทำมาตรการจัดการความเส่ียงใหทันตามเวลา

กำหนด  ทั้งน้ี  หากองคกรคาดการณไดวาความเส่ียงน้ีอาจไมสามารถ

จัดการไดเอง  อาจตัดสินใจถายโอน  แบงปนความเส่ียงบางสวน  ไปยัง

บุคคลหรือสวนอ่ืนชวยรับผิดชอบ 

10-19  คะแนน สูง 

(High) 

เปนระดับความเส่ียงที่องคกรไมสามารถยอมรับได  และตองมีแนวทาง

ควบคุม  ลดความเส่ียง  พัฒนา  ปรับปรุงการจัดการความเส่ียงใหมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ  เหมาะสม  เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

4-9  คะแนน ปานกลาง 

(Medium) 

เปนความเส่ียงที่องคกรไมสามารถยอมรับได  อาจมีมาตรการจัดการความ

เส่ียงที่ไมเหมาะสมเพียงพอ  หรือเกิดจุดออน  ขอบกพรองบางสวนของ

การควบคุมที่มีอยู  จึงตองมีการติดตามเฝาระวังและการรายงานอยาง

ใกลชิด  หรือตองจัดทำมาตรการ  กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม  เพือ่ลด

ระดับความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

1-3  คะแนน ต่ำ 

(Low) 

เปนระดับความเส่ียงที่องคกรสามารถยอมรับไดหรือยอมรับความเส่ียง  

ภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน  ซ่ึงความเส่ียงในระดับน้ีถือไดวามีการ
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จัดวางระบบการควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  เตรยีมพรอม

รับมือตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 


