
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปี 2565 

 

 

 

เทศบาลต าบลหมสูี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่
ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย กว่า
องค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า  
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน  
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 เทศบาลต าบลหมูสี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการท างานภาครัฐที่ให้บริหารงาน
สาธารณะภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของภาครัฐ ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ เทศบาล
ต าบลหมูสี จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  ประกอบด้วยผลการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลหมูสี  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย  
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการของ 
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของ  
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน  
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา 
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ  
อีกต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ 
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ 
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ 
ก ากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring 
Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
๑๙๙๑ ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน หลักการที่ ๔ องค์กร  
                 จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 
 



  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 
องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)  
หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้  
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม    
                  ภายใน 
 
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแจง
จูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี  จุดอ่อน 
และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
                                                                                                
                                                    

                                                                                          
 
 
 
                                     Opportunity 



๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ  ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่ 
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครัฐ 
 
                    
                                                         
 
 
 
                                                                     
 
                                                                         
 
 
 
 

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  
1. ระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
 

การพิจารณาอนมุตัิ อนญุาต 

การใชอ้  านาจและต าแหนง่หนา้ที่ 

การใชจ้า่ยงบประมาณ และการ

บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 



๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องด าเนินการ ดังนี้  
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด  การทุจริต 

(มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ)  

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ  ประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต 
 

                                             - ตัวอย่าง - 
 

 
                                                                                  
 
 

                                                                                                                    

                      

 

    

๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์  
การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ  
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง 
ต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ  
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามี  
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ  
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง 
เป็น Known factor และ Unknown factor 

 

 

งานดา้นการพิจารณาอนมุตั ิอนญุาตทางราชการ 

 

กระบวนงาน การขออนญุาตก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 

รายละเอียดขัน้ตอน แนวทางหรือเกณฑก์ารขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร 



 

Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน ความคาดหมายว่า
จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว 

Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/  
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

เทคนิคการระบุความเสี่ยง หรือค้นห้าความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

                            

                  

 

Risk Identification  

 

                                                         

                  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workshop 

การระดม

สมอง 
การ

ออกแบบ

สอบถาม ถกเถียง 

หยิบยก

ประเด็นที่มี

โอกาสเกิด 
เปรยีบเทียบ

วิธีปฏิบตัิกบั

องคก์รอื่น 

การ

สมัภาษณ ์



ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น 
รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยง 
Known factor 

(รับรู้ว่าเคยเกิดมาแล้ว) 
Unknown factor 

(คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด) 
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ 

1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน 
ค าขอ แต่มีการรับเรื้องไว้ 

  

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/

สินน้ าใจ /การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา 

 
 
√ 

 
 
 

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 
√ 

 

4 เจ้าหน้าที่ของรัฐทากรปลอมแปลงเอกสารการ 
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับ 
เงิน 

 
 
√ 

 

5 เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและ 
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง 

  
 
√ 

ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนด าเนินโครงการยุทธศาสตร์ 
6 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงิน 

ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า 
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 
 
 

 
 
√ 

7 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ที่อาจมีการแอบแผง หรือเกินความ 
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า 
๗.๑ การฮ้ัวประมูล  
๗.๒ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มี ส่วนได้ส่วนเสีย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
 
√ 



๗.๓ โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 
๗.๔ การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจาก 
ผู้ประกอบการจริง จ านวน ๓ ราย ทุกราย 
๗.๕ การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มี
จุดประสงค์ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง และพวก
พ้อง แต่ องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อค
สเปค หรือ กาก าหนดคุณลักษณะที่ท าให้ต้อง
ให้ต้นทุนเกิน ความจ าเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ 
คุณภาพงาน  
๗.๖ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงสัญญา และ TOR  

 
 
√ 
 
 
 
 

 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√  

 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี  โอกาสเกิดขึ้น
ซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว √ Known factor  

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
การน าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน 

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับ

เรื่องไว้ 
  

√ 
  

2 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ าใจ /การเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

    
√ 

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์  
ส่วนกลาง 

   
√ 

 

4 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอม ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

   
 

 
√ 

5 เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง 

   
√ 

 

6 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

   
√ 

 
 

7 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ธาตุ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อาจมีการแอบแผง หรือเกิน
ความจ าเป็น ท าให้การใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า  
๗.๑ การฮ้ัวประมูล  
๗.๒ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗.๓ โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง  

  
 
 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗.๔ การสืบาคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
จ านวน ๓ ราย ทุกราย  
๗.๕ การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง และ พวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อคสเปค 
หรือกาก าหนดคุณลักษณะ ที่ท าให้ต้องให้ต้นทุนเกินความจ าเป็น 
แต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน  
๗.๖ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงสัญญา และ TOR 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 
 

 
 

 
๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สี 
แดง) จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ – ๓ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 

หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should 

หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑ ระดับของความรุนแรงผลกระทบ 
มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพ่ิม financial ค่าอยู่ที่ ๒ 
หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบ

ต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่  

โอกาส/ความเสี่ยง 
ระดับความ
จ าเป็นของ
การระวัง 
3   2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3   2   1 

ค่าความเสี่ยง 
ความจ าเป็น 

× 
ความรุนแรง 

1 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ าใจ /
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์
ให้กับ คู่สัญญา 

3 3 9 

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

3 3 9 

3 เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการ
รับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่
ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง 

3 2 6 

4 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการ
ตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

3 3 9 

5 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลธาตุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจ
มีการแอบ แผง หรือเกินความจ าเป็น ท าให้การใช้
จ่ายงบประมาณที ่ไม่คุ้มค่า 

2 2 4 

 
๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

เทศบาลต าบลหมูสี ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท า การประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เผ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดบั ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี    
     ผลเสียทางการเงิน  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
          แตอ่งค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  
         ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 



ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง 
 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ 

สูง 
1 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ 

สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

พอใช้  √  

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ  แก้ไข
ใบส าคัญรับเงิน 

พอใช้  √  

3 เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง 

พอใช้  √  

4 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

พอใช้  √   

5 การจั ด โครงการตามยุทธศาสตร์ ของ 
เทศบาลต าบลหมูสี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความ
จ าเป็น ท าให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
คุ้มค่า 

พอใช้  √    

 
การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความ  
เสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น  ๓ สี 
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไมต่้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตาม

มาตรการ/นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อย
กว่าระดับ ๓  

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดังความรุนแรงมากกว่าระดับ ๓   



ตารางท่ี ๕ ตารางจัดท ารายงานผลกาเฝ้าระวังความเสี่ยง     
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ 

ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง 
รับรอง ซึ่ งจะน าไปสู่การเ อ้ือ 
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ
ขอรับสินน้ าใจอย่างเคร่งครัด 

 √  

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอม 
แปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับ
เงิน 

ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ แล ะส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงิน
และการคลัง อย่างเคร่งครัด 

 √  

3 เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจง
ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ 
ถูกต้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอ่ืนที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรม
ที่ไม่ส่อการทุจริต ก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 

 √  

4 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล 
และเบิกเงินราชการตามสิทธิ 
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

สร้างความตระหนักในการเป็น 
ข้าราชการที่ดี ชี้แจงให้เกิดความ
เข้าใจในระเบียบ และการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ 

 √  

5 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลหมูสีประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ที่อาจมีการ
แอบแฝงหรือเกินความจ าเป็นท า
ใหเ้กิดการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่คุ้มค่า 

ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่าย 
งบประมาณและการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบ ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

√    

 
 
 
 
 



การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
เทศบาลต าบลหมูสี จึงได้น าผลจากการเผ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออก ตามสถานะ ๓ 

สถานะ ซึ่งข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  

๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๒. เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๓. ยังไม่เกิดเผ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว)         

 
ตารางท่ี ๖ จัดท าระบบความเสี่ยง  

๑. (สถานะสีแดง) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม   
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 

                      
 ๒. (สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ มีการรับ
เงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ถูกต้อง  

- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.พัสดุ 
และระเบียบราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ าใจ/การ
เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
คู่สัญญา 

- ก ากับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต  
- อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
และการบริหาร สัญญา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

- ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการและ  แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และ เบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

- ซักซ้อมและท าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
ในการเบิก จ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง  
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต 



 ๓. (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม  

การจัดโครงการตามแผนพัฒนาของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ ที่ อาจมีการแอบแผง หรือเกินความ 
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่างบประมาณท่ี ไม่คุ้มค่า โปร่งใส  

- ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามใช้จ่ายงบประมาณและให้
รายงานผลการ ด าเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ  
- ด าเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ 

 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

เทศบาลต าบลหมูสี ได้จัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามข้ันตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ
ต่ า สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเสี่ยง ระดับสูงมาก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๗ ตารางการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดโครงการตามแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลหมูสี ที่อาจมี
การแอบแฝง หรือเกินความ
จ าเป็น ท าให้เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ 
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่ 
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

- 

 - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่ถูกต้อง 

- 

 - เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง 
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ 
แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

- 

 - เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิก 
เงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า 
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า 
พาหนะ ค่าท่ีพัก 

- 



 
 
 
 
 


