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ค าน า 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระ
เร่งด่วนของรัฐบาลการน าเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบ ัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ ิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

เทศบาลต าบลพิปูน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
ล าดับต้นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล  เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
69/2557 ลงวันที ่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ
มุ่งเนน้การสร้างธรรมาภ ิบาลในการบริหารงาน และส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ ้าระว ัง เพ ื ่อสก ัดกั ้นม ิให ้เก ิดการท ุจร ิตประพฤต ิม ิ
ชอบ จ ึงได ้ด าเน ินการประเม ินความเสี ่ยงในองค ์กรขึ้น เพ ื ่อให ้หน ่วยงานม ีมาตรการ ระบบหร ือแนวทางในการบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงของการด าเน ินงานที ่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติว ินยัการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารจัดการความเส่ียงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหล ักเกณฑ์ท ี่กระทรวงการคล ังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหล ักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ว ่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ท่ี  กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก ้ไข
เพ ิ่มเติม (ฉบับที ่๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว ่าด้วยหล ักเกณฑ ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ี ก าหนดว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้หมายดังต่อไปนี้ 

(๑) เกิดประโยชน์ส ุขของประชาชน  
(๒) เกิดผลส ัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธ ิภาพและเกิดความค ุ้มค ่าในเช ิงภารกิจของรัฐ  
(๔) ไม ่มีข ั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยา่งสม่ าเสมอ 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
(1) เพ ื ่อให้การปฏิบ ัติราชการมีประสิทธ ิภาพประสิทธ ิผลและเกิดผลส ัมฤทธิเ์กิดประโยชน์ส ุขแก่ประชาชน 
(2) เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงายของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ 

ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
(4) เพื่อก าหนดมาตรการกิจกรรมในการจัดการความเส่ียงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
(5) เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพบริหารงานขององค ์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ ์ปัจจ ุบ ันในการบรรล ุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
(6) เพื่อให้บคุลากรได้รบัรู ้ตระหนักและเหน็ความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง สามารถ บริหารจัดการความเส ี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเด ียวกัน 

3. ปัจจัยท ี่ก  อให้เกิดความเสี  ยง 
3.1 ปัจจ ัยภายนอก ประกอบด้วย 

๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment) 
๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
๑.๓ การเมือง (Political) 
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๑.๔ สังคม (Social) 
๑.๕ เทคโนโลยี (Technological) 

๒. ปัจจ ัยภายใน ประกอบดว้ย 
๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ ์ในการบริหารองคก์ร (Strategy) 
๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
๒.๓ รูปแบบการปฏ ิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบายแผนงาน ระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ การด าเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า 
๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 
๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมายทิศทางเดียวกันในอ ันท่ีจะปฏ ิบัติราชการด้วยความซื ่อสัตย ์ ส ุจริต 

มีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล และเกิดผลส ัมฤทธิ ์เพ ื่อ ประโยชน์ส ุขของประชาชนหากไม ่มีค ่านยิมร่วมก ันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเส่ียงที่เป็นอ ุปสรรคในการบรรล ุเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติราชการ 
4. การบริหารจ ัดการความเสี่ยงม ีความแตกต างจากการตรวจสอบภายในอย างไร 

การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระการท างานต้องประเมินความเส่ียงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรก
กิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงาน ปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่ม ีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบ
ทวน post-decision 
5. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 รูปแบบการประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) จ˚าแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการก าหนดนโยบายแผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ ความสามารถ ท ักษะในการปฏ ิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมา
เลินเล ่อฯลฯ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่ไม่ปฏิบ ัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ หลักว ิชาการทีก่ าหนดไว้ หรือไม่ม ีความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏ ิบัติงานอย่างเพ ียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ 

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เก่ียวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเส่ียงท่ี 
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือส่ังการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอ˚านาจหน้าที่ สถานการณ์ ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง) 
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 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission) 

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช ่น นโยบายของผู้บร ิหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อ านาจหน้าที่ 
ความรู้ความสมารถทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค ์กรต้องก าหนดว ัตถุประสงค ์เป้าหมาย ของการบริหารความเส่ียงไว ้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
๓. การบ งช้ีเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดข้ึน (Event Identification) เป็นการรวบรวม เหตุการณ์ที ่อาจเกิดข ึ้นกับหน ่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี ่ยงที ่

เก ิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและจัดล าดับการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาส 

ที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมิน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด˚าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ 

บ่งช ี้ความเส่ียงขององค์กรและประเมินความส˚าคัญของความเส่ียง โดยน˚าความเส่ียงไปแก้ไขด้วยว ิธ ีการอ ัน เหมาะสมด้วยว ิธ ีการ ๔ ว ิธ ี ดังนี้ 
๕.๑ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม ่กระท˚าในอ ัน ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ความเสี่ยง 
  ๕.๒ การควบคุมความสูญเส ีย (Risk reduction) มี ๒ ว ิธ ี ค ือ ๑) การป ้องก ันมิให้เก ิด ความเสียหาย ๒) การควบคุมความ

รุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง 
๕.๓ การแบ่งความเส่ียง (Risk Sharing) คือ ว ิธ ีการลดโอกาสที่จะเก ิดความเสียหาย หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
๕.๔ การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการด าเนินงานของ องค ์กรมีความเส่ียงในบางประเด็น เป็น

ความเส ี่ยงที่สามารถยอมรบัได้ หรือน่าจะเกิดข ึ้นน้อย โดยมีวิธ ีการหรือ สามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้ 
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะกระท าเพ ื่อลดความเส่ียง และท าให้การด าเนินงาน 

บรรล ุตามวัตถุประสงค์และเป ้าหมายขององค์กร เช ่น การ ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็น 
การสร้าง ความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการกับความเส่ียงน้ันได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศ 
และการติดต่อสื่อสารทีดีมีคุณภาพ 

๘. การติดตามประเม ินผล (Monitoring) ค ือ การติดตามประเม ินผลการบริหารจัดการความ เส่ียงประจ าองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเส ี่ยงที ่ถือ
หรือปฏ ิบัติอยู่น้ันมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผลหรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป 

6. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือป ัจจัยที่น าไปส ู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหร ือ แรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจาก

ช ่องโหว ่ของระบบต่างๆ ค ุณภาพการควบคุมกับควบค ุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฏี
สามเหล่ียมการทุจริต (fraud Triangle) 
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องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

 

สืบค้นจาก :  https://www.facebook.com/TheEnlightenerNews/photos/repost 

7. ขอบเขตประเม ินความเสี่ยงการทุจริต 

 เทศบาลต าบลพิปูน จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
7.1  ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
7.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
7.3  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 

การใช้จ่ายงบประมาณและบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

การพิจารณาอนุมตั ิ / อนุญาต 

http://www.facebook.com/TheEnlightenerNews/photos/repost
http://www.facebook.com/TheEnlightenerNews/photos/repost
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8. ข้ันตอนการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส ี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
8. การจัดท าการรายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
1.  ความเส่ียงการทุจริตที่เก ี่ยวข ้องก ับการพ ิจารณา อนุญาต 
2. ความเส่ียงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางระบ ุความเสี  ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know factor 
ความเสี่ยงทีเ่คยเกดิ 

Unknow factor 
ความเส่ียงท่ีไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ 
ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง 
นอกเหน ือจากงานขององค์การบร ิหารส ่วนต าบล หรือเจ้าหน ้าท่ีน าทรัพย์ส ิน
ของหน่วยงานไปใช ้ส่วนตัว 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบ ุคคลอ ื ่นเพ่ือช ่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 

 / 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
-เจ้าหน ้าท่ีเก ี่ยวข ้องก ับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้อของจากร้าน
หรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ ้นส่วนอยู่ 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณัฑ ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

 / 
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-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

  

 

ข้ันตอนที่ 2 การว ิเคราะห ์ความเสี่ยง 

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น  

 สถานะสีเขียว : เป็นความเส่ียงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง : เป็นความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 

สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเส่ียงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงานภายในองคก์รมหีลายขั้นตอน  

จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : เป็นความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับ 

ติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

ตารางการวิเคราะห ์ความเสี  ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส ้ม สีแดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตวั 

-น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลต าบลพิปูนหรือเจ้าหน้าที่
น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

 /   

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 

-การรับของขวัญจากบ ุคคลอ ื ่นเพ่ือช ่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 /   

การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณัฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 

-การปกปิดข ้อมูลการจัดซื้อจ ัดจ้างต่อสาธารณะ เช ่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 /   

-เจ้าหน ้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบ ิกจ่ายเงิน เช ่น ปลอมลายมือแก้ไขใบส าคัญรับเงิน  /   
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- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ /เล้ียงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา  /   

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนไดส้่วนเสีย  /   

-การต้ังใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ ้อง แต ่องค์กรเส ีย
ประโยชน์ เช ่น การล๊อคสเปค หรือการก าหนด 

 /   

-เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช ่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช ่าบ้าน   
ค่าเบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ ค่าท ี ่พ ัก 

 /   

 

ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการน าโอกาสหรือความเส่ียงการทุจริตจากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวมซึ่งได้ จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ

ด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี ้
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขึ้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความ
จ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม ่ด าเนินการไม่ได้โดยค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

(2) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD 
หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่าน้ัน 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
(1) กิจกรรมหร ือขั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเกี่ยวข ้องก ับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถ ึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
(2) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 

หรือ 3 
(3) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
(4) กิจกรรมหร ือขั้นตอนการปฏิบ ัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์

ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 



 

 

ตารางระดับความเสี่ยง 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จ˚าเป็นของ การ
ระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 

รวมจ˚าเป็น xรุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ 
ธุรกิจส่วนตัว 

-น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลต าบลหรือเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ส่วนตัว 

2 2 4 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล 

-การปกปดิข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช ่น การ
ปิดประกาศการจัดซ ื้อจัด จ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

2 2 4 

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงิน เช ่น ปลอมลายมือ แก้ไข ใบส าคัญรับเงิน 

2 2 4 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ/เล้ียง 
รับรอง ซึ่งจะน˚าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา 

2 2 4 

-กรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 4 

-การต้ังใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์ 
เพ ื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ ้องแต่องค ์กรเสียประโยชน์ เช ่น 
การล๊อคสเปค หรือ การก าหนด 

2 2 4 

-เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน 
ราชการตามสิทธ ิเป็นเท็จ เช ่น ค่าล่วงเวลา ค่า เช ่าบ้าน ค่าเบี้ย
เล้ียง คา่พาหนะ ค่าท ี ่พ ัก 

2 2 4 
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ข้ันตอนที่ 4 การประเม ินการควบคุมการเส่ียง 
  เทศบาลต าบลพิปูน ได ้น าค่าความเส่ียงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง)  จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับ

การควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
จะแบ่งเป็น     3 ระดับ คือ 

  ระดับดี : จัดการได้ทันทีทุกคร้ังที่เกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน 
  ระดับพอใช ้: จัดการได ้โดยส ่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจ ัดการไม่ได ้กระทบถึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
  ระดับอ อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางการประเม ินการควบคุมการเส่ียง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ 
เส่ียงระดับ ต่˚า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย ์ของทางราชการเพ ื่อ 
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

-น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 
เจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ส่วนตัว 

 
 

พอใช้ 

 
 

/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ 
ประมูล 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ  เช ่น  
การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารล่าช้า 

 
ดี 

 
/ 
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-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลง เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน เช ่น ปลอม ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

 
ดี 

 
/ 

  

-มีการรับสนิบน/เรียกรับเงิน/ 
สินน้ าใจ/เล ี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปส ู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

 
ดี 

 
/ 

  

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด 
จ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ดี 

 
/ 

  

 
 

ข้ันตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
กรณีท ี่หน่วยงานท าการประเมนิการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี 4  ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่

พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางแผนบร ิหารความเสี่ยงในเช ิงเฝา้ระว ังความเสี่ยงการทุจริต 

 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

-จัดท าคู่ม ือการปฏิบ ัติงานแผนผ ังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน ้าที่ในหน ่วยงาน
ได้รบัทราบและถ ือ ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 

-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเร่ือง ตามล าดับค าขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช ่น การ 
ประเมินความดีความชอบการแต่งต้ังโยกย้าย การ ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย หนังสือส่ัง
การที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานส ่วนท ้องถิ่นและเจ้าหน ้าที่ใน หน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป ็นเท็จ เช ่น ค่าเช่าบ้าน ค่า 
เบี้ยเล ี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช ่าที ่พ ัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้
ความรู้เกีย่วกบัวินัยพนกังาน 
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  ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน 

 

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั ้นตอนที่ 6 เพ ื่อต ิดตามเฝ้าระวัง เป็นกาประเมินการบริหารความเส ี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่ง

เปรียบเสมือนเป็นการสร ้างตะแกรงดักเพ ื ่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก ้ไขปัญหามีประสิทธ ิภาพมากนอ้ยเพ ียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ ้าระวังความ
เส่ียงการทุจริตต ่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วน ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการ 
บริหารงานบุคคล เช ่น การ ประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย การ 
ด าเนินการทางวินัย 

 
/ 

  

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีใน หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป ็น 
เท็จซึ่งเส่ียงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเล้ียง ค่า พาหนะและคา่ที่พัก 

/   

3 - การจัดท าค ู่ม ือการปฏ ิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่
ให ้เจ้าหน ้าที่ในหน ่วยงานได้รับทราบ และถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน 

การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการ ตามล าดบัค าขอ 

/   
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 - ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

    

 

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
: ไม่เก ิดกรณ ีท่ีอยู ่ในข่ายความเส ี่ยง ย ังไม่ต้องท าก ิจกรรมเพิ่ม สถานะสีเหลือง (เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้) 

 : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้
แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ 3 

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) 
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ ิ่มข ึ้นแผนใช ้ไม ่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง 

ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
 

ข้ันตอนที่ 7 จัดทำระบบก ารบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับในข้ันตอนที่ 7 จะเป็นการน าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออก ตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 

สถานะความเส่ียงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไมได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น 
ดังนี้ 

(1) เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
(2) เกิดข ึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ ิ่มเติม (สถานะสีเหลือ Yellow) 
(3) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

การใช้ทรัพย ์ของทางราชการเพ ื่อ 
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

-น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ ในกิจกรรม
ของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล
หรือเจ้าหน ้าท่ีน˚าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ 
ส่วนตัว 

ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้ 
ข้าราชการน าทรัพย์สินนของทาง
ราชการไปใช้ ส่วนตวั 

/   

การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด 

ก ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่ 
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้น
ข้อมูลใดๆ 

/   
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จ้างให้พวกพอ้งได้เปรียบหรอื ชนะการ
ประมูล 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช ่น การปิด ประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 

   

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอม แปลง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช ่น ปลอม
ลายมือ แก้ไข ใบส าคัญรับเงิน 

การช้ีแจงให้เข้าใจในการ เป็นข้าราชการ
ที่ดีท างานที่ ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย 

/   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ 
สินน้ าใจ/เล้ียงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ก ากับดูแลให้บุคลากร 
ปฏิบัติตามและให้ตระหนัก ถึงการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

/   

- เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบังข้อมูล 
และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เท็จเช ่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช ่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก 

ควบคุมก ากับดูแลการใช้ 
จ่ายช้ีแจงให้เข้าใจใน ระเบียบ
และการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าท่ีและ ประพฤติมิชอบของ
การ เป็นข้าราชการที่ด ี

/   



 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
14

 
การประเมินความเส่ียงการทุจริตของ เทศบาลต าบลพิปูน อ า เภอพิปูน จั งหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที่ ประเด็น/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี 
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การ

ทุจริต 

การควบค ุม/ระเบียบ ท ี่
เก ี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตวัชี้วัดผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ ามาก ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

1 การใช้ทรัพย์ของทาง 
ราชการเพ ื่อประโยชน์ 
ธุรกิจส่วนตัว 

มีเจ้าหน้าท่ีบางรายน า 
รถยนต์หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในก ิจกรรม
ส่วนตัว 

1 การขาดจัดท าทะเบ ียนค ุม 
2 เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหรือ รับรู้ถึง
ว ิธ ีการในการขอย ืมใช้ ทรัพย์สิน 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่า ด้วย
การจัดซ ื้อจ ัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 /      - การท าทะเบียน/สมุดค ุม 
ทะเบียนทรัพย ์สิน และค ู่มือ   
การใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ การสร้างจิตส านึก  
ให้มี คุณธรรม จริยธรรม 

จ านวนเร ื่องร ้องเรียน การ
น าทรัพย์สินทาง ราชการ
ไปใช้ใน ประโยชน์
ส่วนตัว 

2 -การก าหนด ค ุณล ักษณะ
เฉพาะของ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้าง
ให้พวก พ้องได้เปรียบหรือ
ชนะ การประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้างต่อ 
สาธารณะ เช ่น การปิด 
ประกาศการจัดซ ื้อจ ัด จ้าง 
หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ล่าช้า 

การท่ีอาจมีกลุ่มอิทธ ิพล 
ทางการเมืองเข้ามา 
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มการเมืองในพ ื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องยึดมั่นใน การ
ปฏิบัติงานตามข้อ ระเบียบ 
กฎหมายท่ีได้ ก าหนดไว้อย่าง 
เคร่งครัด 

 /      เจ้าหน้าที่ด าเนินตาม ขั้นตอน
ตามวิธีการทางพ ัสดุ อย่าง
เคร่งครัด มีความ โปร่งใส การจัด
ให้มีตัวแทน ภาคประชาชนเข้ามี
ส่วน ร่วมในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง เช ่น 
การแตง่ตั้งตัวแทน ประชาคม
ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจ
งาน จ้าง เป็นต้น 

จ านวนเร ื่องร ้องเรียน การ
ทุจริต 

3 เจ้าหน้าท่ีของร ัฐม ีการ 
ปลอมแปลงเอกสารการ เบิก
จ่ายเง ิน เช ่น ปลอม ลายมือ 
แก้ไขใบส าคัญ รับเง ิน 

เจ้าหน้าทีบ่างรายมีการ 
ปลอมแปลงเอกสาร ข้อมูล
ทางราชการ 

1 ผู้บังคับบัญชาขาดการ 
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การ
ไว้วางใจ 
2 เจ้าหน้าท่ีมีปัญหาทาง การเง ิน 

  /      ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม 
และติดตามการปฏิบัติงาน อย่าง
ใกล้ชิดและก าชับให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม ระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด 

จ านวนเร ื่องร ้องเรียน 
การทุจริต 

4 มีการร ับสินบน/เร ียกรับ เง ิน/
สินน้ าใจ/เล ี้ยง 
รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ 

อาจมีการเรียกรับเง ิน 
ผลประโยชน์ต่างตอบ 

แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่
ละเอียดชัดเจน 

  /      มีการจัดท าค ู่มือการ ปฏิบัติงานท่ี
แสดงผัง ล าดับ 
ขั้นตอนในการปฏิบ ัตงิาน 

จ านวนเร ื่องร ้องเรียน การ
ทุจริต 
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 เอื้อประโยชน์ให ้ก ับ 
คู่สัญญา 

แทนในการขออนุมัติ หรือ
อนุญาตต่างๆ 

และขาดการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์

        อย่างชัดเจน และประกาศ 
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ 
ทราบอย่างท่ัวถึง 

 

5 เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบัง 
ข้อมูลและเบิกเง ิน 
ราชการตามสิทธิเป็น 
เท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่า 
เช ่าบ้าน ค ่าเบี้ยเล ี้ยง ค ่า 
พาหนะ ค ่าท่ีพ ัก 

ความเกรงใจระหว่าง 
เพื่อนร่วมงานและ 
สภาพแวดล้อมในภาย 
องค์กร 

ผู้บังคับบัญชาขาดการ 
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

  /      - ผู้บังคับบัญชามีการ 
ควบคุมและติดตามการ 
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ 
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
- ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในองค ์กร เพื่อ
เพิ่มความรอบคอบใน การ
เบิกจ่าย การใช้จ่าย 
งบประมาณให้เก ิดความ 
ค ุ้มค ่า 

จ านวนเร ื่องร ้องเรียน 
การทุจริต 
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ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเน ินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ช ื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช ้ทร ัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน ์ธ ุรกิจส วนต ัว 
เหตุการณ์ความเสยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าท่ีบางรายน ารถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไป 

ใช ้ในกิจกรรมส ่วนตัว 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - การท าทะเบียน/สม ุดคุมทะเบียนทรัพย์ส ิน และคู่มือการใช ้ ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 
- การสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับความเส่ียง ต่ า 
สถานการณ ์ด าเนินการจ ัดการความเส่ียง ยังไม ่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

เร ิ่มด าเนินการไปบ้างแล ้ว แต่ยังไม ่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหต ุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

................................................................................... 

.................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวช ี้วัด จ านวนเร ื่องร้องเร ียนการน˚าทร ัพย ์ส ินทางราชการไปใช ้ใน 
ประโยชน์ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน  

ผ ู้รายงาน  

สังกัด  

วันเดือนปีท ี่รายงาน  
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ช ื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน -การก าหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของวัสด ุและครุภณ ั ฑ์ท่ีจ ัดซื้อ จัดจ ้างให้พวกพอ้ง

ได้เปร ียบหร ือชนะการประมล ู 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจ ัดจ้าง 
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล ่าช ้า 

เหตุการณ์ความเสยงที่อาจจะเกิดขึ้น การที่อาจมีกลมอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต เจ้าหน้าท ี่ด าเนินตามขั้นตอนตามวิธ ีการทางพัสด ุอย่าง เคร่งครัด มีความโปร่งใส การ

จัดให้มีตัวแทนภาคประชาชน เข้ามีส ่วนร่วมในการจ ัดซื้อจัดจ ้าง เช ่น การแต่งตั้ง
ตัวแทน 
ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น 

ระดับความเส่ียง ต่ า 
สถานการณ ์ด าเนินการจ ัดการความเส่ียง ยังไม ่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

เร ิ่มด าเนินการไปบ้างแล ้ว แต่ยังไม ่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหต ุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

................................................................................... 

.................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวช ี้วัด จ านวนเร ื่องร้องเร ียนการทุจร ิต 
ผลการด าเนินงาน  

ผ ู้รายงาน  

สังกัด  

วันเดือนปีท ี่รายงาน  
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ช ื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าท ี่ของรัฐม ีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจา่ยเง ิน เช่น ปลอมลายมือ 

แก้ไขใบส าคัญรับเง ิน 

เหตุการณ์ความเสยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าท ี่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อม ูลทางราชการ 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผ ู้บังคับบัญชามีการควบคุมและต ิดตามการปฏ ิบ ัติงานอย่าง ใกล ้ช ิดและก าช ับให้เจา

หน้าท ี่ปฏ ิบัติตามระเบ ียบอย่าง 
เคร่งครัด 

ระดับความเส่ียง ต่ า 
สถานการณ ์ด าเนินการจ ัดการความเส่ียง ยังไม ่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

เร ิ่มด าเนินการไปบ้างแล ้ว แต่ยังไม ่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหต ุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

................................................................................... 

.................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวช ี้วัด จ านวนเร ื่องร้องเร ียนการทุจร ิต 
ผลการด าเนินงาน  

ผ ู้รายงาน  

สังกัด  

วันเดือนปีท ี่รายงาน  
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ช ื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการรับส ินบน/เร ียกรับเง ิน/ส ินน้ าใจ/เล้ียงรับรอง ซึ่งจะ 

น˚าไปส ู่การเอื้อประโยชน ์ให้ก ับคู ่สัญญา 
เหตุการณ์ความเสยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขอ 

อนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ล าดับขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ

ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ร ับทราบอย่างท ั่วถ ึง 

ระดับความเส่ียง ต่ า 
สถานการณ ์ด าเนินการจ ัดการความเส่ียง ยังไม ่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  

เร ิ่มด าเนินการไปบ้างแล ้ว แต่ยังไม ่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหต ุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

................................................................................... 

.................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวช ี้วัด จ านวนเร ื่องร้องเร ียนการทุจร ิต 
ผลการด าเนินงาน  

ผ ู้รายงาน  

สังกัด  

วันเดือนปีท ี่รายงาน  
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ช ื่อโครงก าร/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าท ี่มีเจตนาป ิดบังข ้อมูลและเบิกเงินราชการตามส ิทธ ิ 

เป็นเท็จเช่น ค่าล ่วงเวลา ค่าเช่าบ ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพ ัก 

เหตุการณ์ความเสยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภาย 
องค์กร 

มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - ผ ู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัต ิงานอย่าง ใกล ้ช ิดและก าช ับให้เจา
หน้าท ี่ปฏ ิบัติตามระเบ ียบอย่าง เคร่งครัด 
- ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่ม 
ความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่า 

ระดับความเส่ียง ต่ า 
สถานการณ ์ด าเนินการจ ัดการความเส่ียง ยังไม ่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

เร ิ่มด าเนินการไปบ้างแล ้ว แต่ยังไม ่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหต ุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

................................................................................... 

.................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  

ตัวช ี้วัด จ านวนเร ื่องร้องเร ียนการทุจร ิต 
ผลการด าเนินงาน  

ผ ู้รายงาน  

สังกัด  

วันเดือนปีท ี่รายงาน  
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