
สรปุผลการประเมินความเสีย่งการทุจรติ 
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ความหมาย 
  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ด้าน (สํานักงาน ป.ป.ท. 2561) ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

วิธีการประเมินความเสี่ยง 

  เป็นการวิเคราะห์โดยเร่ิมจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนงาน โดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. การระบุความเสี่ยง 
         ประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ด้าน 

  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  ชื่อกระบวนงาน/งาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สํานักงานสถาบันฯ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ตารางระบุความสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
ประเภทความเส่ียงการทุจรติ 

Know Factor Unknown Factor 

1 เจ้ าห น้ าที่ ไม่ ได้ เบิ กค่ าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมการฝึกอบรมและการประชุม ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/840 ลงวันที่  16 มกราคม 
2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  

2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารในการประชุม 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  

 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ให้นําข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใร
ช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่

รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 
 
 



ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
การฝึกอบรมและการประชุมตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก ค 
0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

    

2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารในการประชุม ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

    

 
3.  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทําการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจะเป็นของการเฝ้า
ระวัง ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังน้ี 

3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูง 
ระดับ 1  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 



ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดบัความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
ระดบัความจําเป็น
ของการเฝ้าระวัง  

   3     2    1 

ระดบัความรุนแรง
ของผลกระทบ 

    3     2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จําเปน็ X รนุแรง 

1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมการฝึกอบรมและการ
ประชุม ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

2 2 4 

2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารในการ
ประชุม ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

2 2 4 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

  ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น           3 ระดับ ดังน้ี 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมนิการควบคุมความเสีย่ง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
คณุภาพ     

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัต่ํา 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัสูง 

1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิก
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมการฝึกอบรมและ
การประชุม ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และ
เพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

พอใช ้    

2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิก
ค่าอาหารในการประชุม 
ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และ
เพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

พอใช ้    

 



5. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
  ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทําแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 
ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ตํ่า 
หรือ คอนข้างตํ่า ให้ทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงาน
พิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจรติของสถาบนัวิทยาลัยชมุช 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม และ
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ํา และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

แจ้งเวียนหนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจา้งขั้นต่ํา 
และเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มกราคม 2562 กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์ 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าอาหารในการ
ประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 


