มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2548
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังและการกาหนด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสานักงานแรงงาน
จังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม การจ้างงานเร่งด่วน
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนิน
กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดาเนินการ
ไม่ครบทุกราย

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor
Unknown Factor




-22. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
© สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
© สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
© สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
© สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่
กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

เขียว

เหลือง ส้ม



แดง



3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนด

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
2

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
2

4

-3โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

การเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง

3

2

6

1

1

1

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST (ต้อง)

หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
2
แนวทางที่กาหนด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่
2
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลัง
สิ้นสุดโครงการดาเนินการไม่ครบทุกราย
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balancedced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง
ที่กาหนด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุด

โครงการดาเนินการไม่ครบทุกราย

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD (น่า)

1

2

3




4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด มีการประเมินผลผู้ร่วมโครงการ
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงกลุ่มเป้าหมาย
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามคู่มือกาหนด การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรง
ตามระเบียบและขาดการประเมินผลผู้ร่วมโครงการ

-4ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยงระดับสูง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
ระดับต่า
ปานกลาง
จัดการ
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนด
ดี
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนิน
ดี

กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วม
ดี

โครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2548
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังและการกาหนด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสานักงานแรงงาน
จังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่
กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือ
เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายหลังสิน้ สุดโครงการดาเนินการไม่ครบทุกราย

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor Unknown Factor





-22. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
© สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
© สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
© สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
© สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดาเนินการไม่
ครบทุกราย

เขียว

เหลือง ส้ม



แดง




3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด ในระดับที่
รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด ในระดับที่
ไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

-3ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการภายหลังสิน้ สุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
2

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
2
4

2

2

4

2

2

4

1

2

2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วม
อบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุด
โครงการดาเนินการไม่ครบทุกราย

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST (ต้อง)

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD (น่า)

2
2
2
1

-4ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balancedced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

2



3




4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงและเข้าร่วมครบตามระยะเวลาที่กาหนด
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงกลุ่มเป้าหมาย
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กลุ่มเป้าหมายซ้าซ้อนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายต่างๆ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
จัดการ
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทาง
ดี

ที่กาหนด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือ
เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายหลังสิน้ สุดโครงการดาเนินการไม่ครบทุกราย

ดี



ดี



ดี



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2548
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังและการกาหนด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสานักงานแรงงาน
จังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การควบคุมการใช้รถราชการ
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการ
ใช้รถราชการ เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor Unknown Factor




-2โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor Unknown Factor

การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น
จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน
เป็นต้น



2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
© สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
© สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
© สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
© สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนารถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้
รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ
เป็นต้น
การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถ
ราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบนั เป็นต้น

เขียว เหลือง ส้ม


แดง





3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

-33.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อพนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อพนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการ
นารถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การ
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ
เป็นต้น
การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไป
เก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็น
ปัจจุบนั เป็นต้น

ระดับความ
จาเป็น
ของการเฝ้า
ระวัง
2

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
2

ค่าความ
เสี่ยงรวม
จาเป็น x
รุนแรง
4

2

2

4

2

2

4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการ
นารถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การ
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ
เป็นต้น

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST (ต้อง)
2

2

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD (น่า)

-4-

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST (ต้อง)

การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไป
เก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็น
ปัจจุบนั เป็นต้น

2

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balancedced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนารถราชการไปใช้
ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสาร
ควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น
การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสาร
การซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD (น่า)

2


3





4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย พนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการไม่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-5ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
จัดการ
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
ดี
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัตติ ามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการใช้
รถราชการ เป็นต้น
การเก็บรักษา ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น
จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน
เป็นต้น

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า



ดี



ดี



ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง

