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ค าน า 

 

              เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ปัญหามักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต คือการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่
ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้องค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับ 
หนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
ปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการน า
เครือ่งมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างด 
 

ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ใน
การนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี๒๕๖๔ เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๔  

ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
-------------------------------------------- 

๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  
มาตรการป้องกันการทุริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การด าเนินการขององค์กร
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีก
ต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ
แนวทางในหารบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักการภาระงานกติ ของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงาร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้
ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงาน)เป็นลักษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการก ากับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ  post-decision 
 
๓.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring  
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  



 
 

  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  
 

  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริง
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมีจุดอ่อน 
และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 
 
 
                
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 



 
 

 
5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิ อนญุาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 



 
 

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง  ต้องด าเนินการ ดังนี้  
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต  
 

 



 
 

งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ 

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอน  

รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย
กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น  
และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมิน เนื่องจากใน
ระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ใน
การด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความ
เสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown 
factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว  

Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ปี พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   

 
ชื่อกระบวนการงาน ………กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงาน..…………………………………………… 
ชื่อหน่วยงาน……………กองช่าง เทศบาลต าบลกุดไห…………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ………กองช่าง………………………………โทรศัพท์…๐๔๒-๗๘๔-๒๙๑………….. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ จากการที่งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการอาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ออกไปควบคุมงาน
ก่อสร้าง อย่างไม่สม่ าเสมอ ท าให้งานไม่ตรง
ตามรปูแบบรายการท าให้งานล่าช้าหรืองาน
ขาดคุณภาพ งานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด   
 

√  

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 



 
 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 ความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
อาจมีคณะกรรมการบาง
ท่านละเลยการปฏิบัติหน้าที่
เช่นการออกไปควบคุมงาน
ก่อสร้าง ไม่สม่ าเสมอ ท าให้
งานไม่ตรงตามรูปแบบ
รายการท าให้งานล่าช้าหรือ
งานขาดคุณภาพ งานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด   
 

 √   

 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 
หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 2 

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2    
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ อาจมีคณะกรรมการบางท่านละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง 
ไม่สม่ าเสมอ ท าให้งานไม่ตรงตามรูปแบบ
รายการท าให้งานล่าช้าหรืองานขาดคุณภาพ งาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   

3 ๒ 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการทุจริต
ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่อาจมีคณะกรรมการ
บางท่านละเลยการปฏิบัติหน้าที่เช่นการ
ออกไปควบคุมงานก่อสร้าง ไม่สม่ าเสมอ 
ท าให้งานไม่ตรงตามรูปแบบรายการท า
ให้งานล่าช้าหรืองานขาดคุณภาพ งาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   
 

พอใช้  √  



 
 

7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับความ
รุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง…………แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานเทศบาลต าบล……………………… 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤติการณ์
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ อาจมี
คณะกรรมการบางท่าน
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
เช่นการออกไปควบคุม
งานก่อสร้าง ไม่
สม่ าเสมอ ท าให้งานไม่
ตรงตามรูปแบบรายการ
ท าให้งานล่าช้าหรืองาน
ขาดคุณภาพ งานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด   

เจ้าหน้าที่บาง
รายเอื้อ
ประโยชน์
ให้กับพวก
พ้อง (บาง
ราย) ทั้งท่ี
คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 
(สมยอม) 

เจ้าหน้าที่บาง
รายเอื้อ
ประโยชน์
ให้กับพวก
พ้อง (บาง
ราย) ทั้งท่ี
คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 
(สมยอม) 

- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้
พิจาณาคุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช้ผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ขอ
อนุญาต) 
- จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ มาตรการ
การตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

เดือน ตุลาคม
2563 

ส านักปลัด 

 
 

                               
                                                                    (นางวาสนา   จารย์สูงเนิน) 
                                                                   นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
     (นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลต าบลกุดไห 

                                                                               
                                                                   (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 



 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ปี พ.ศ. 2564 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
 
ชื่อกระบวนการงาน ………การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ..………………… 
ชื่อหน่วยงาน………กองคลัง……………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ…กองคลัง…………………………โทรศัพท์……๐๔๒-๗๘๔๘-๒๙๑…………….. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 
-การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ

เบิกจ่ายเงิน ท าให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
- การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ มีความ
สุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ 

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  



 
 

 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
-การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 

ท าให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมี

ความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย 

หรือระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 

 √   

 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 
หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 2 

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2   
 
 
 
 
  



 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ

เบิกจ่ายเงิน ท าให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
- การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ มีความ
สุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ 

๒ 3 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้  
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ   
   อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ   
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผนการเบิกจ่ายเงิน ท าให้การจัดสรร

งบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
- การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ มี
ความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับ 

ดี  √  



 
 

7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับความ
รุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง……ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤติการณ์
ความเสี่ยง 

มาตรการ
ด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผนการเบิก

จ่ายเงิน ท าให้การ

จัดสรรงบประมาณ ไม่

เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และการ

ใช้จ่ายงบประมาณตาม

โครงการ มีความสุ่ม

เสี่ยงต่อข้อกฎหมาย 

หรือระเบยีบข้อบังคับ 

มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรง 
-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรม
เพ่ือศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับงาน
พัสดุ 
-การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจ าหน่าย
ทรัพย์สินมีการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
หนังสือของทาง
ราชการ 
-มีการจัดท า
ทะเบียนคุมพัสดุ
ตามระเบียบ 
 

-.เอกสารการ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
-. หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ 
รายงานความ
ต้องการพัสดุ
ไม่สอดคล้อง
กับแผนฯ 
- ทรัพย์สินที่
ได้มามี
คุณภาพไม่
ตรงตาม
มาตรฐาน 

- ก าชับให้
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท า
แผนการเบิก
จ่ายเงินให้ตรง
ตามความ
ต้องการมากที่สุด 
- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าทะเบียนคุม
วัสดุสิ้นเปลืองให้
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  
-มีหัวหน้าพัสดุ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด 

เดือน ตุลาคม
2563 

กองคลัง 

 

                            
                                                                  (นางวาสนา   จารย์สูงเนิน) 
                                                                   นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 

                           



 
 

         

                       
  (นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์) 
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

 
                              

                              
                                                                   (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ปี พ.ศ. 2564 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

           ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
 
ชื่อกระบวนการงาน ………การเงินการบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..………………… 
ชื่อหน่วยงาน………กองการศึกษา…เทศบาลต าบลกุดไห………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ…กองการศึกษา…………………………โทรศัพท์……๐๔๒-๗๘๔๘-๒๙๑…………….. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  ด้านการบันทึกบัญชีและการ

บริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด

ความรู้ความช านาญด้านการเงินบัญชีและการ

บริหารพัสดุ  

√  

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  



 
 

 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
-การทุจริตในความโปร่งใสของ

การใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ด้านการบันทึกบัญชีและการ

บริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด ยังไม่เป็น

ปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด

ความรู้ความช านาญด้านการเงิน

บัญชีและการบริหารพัสดุ 

 √   

 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 
หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 2 

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2   



 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น

ของการระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  ด้านการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความช านาญด้านการเงินบัญชี
และการบริหารพัสดุ 

๒ ๒ ๔ 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้  
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ   
   อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ   
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ด้านการบันทึกบัญชี
และการบริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
ช านาญด้านการเงินบัญชีและการบริหาร
พัสดุ  

ดี  √  



 
 

7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับความ
รุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง………ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤติการณ์ความ

เสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

การทุจริตในความโปร่งใส

ของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  ด้าน

การบันทึกบัญชีและการ

บริหารงานพัสดุของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ยัง

ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ

ช านาญด้านการเงินบัญชี

และการบริหารพัสดุ 

การลงบันทึก
บัญชี การเงิน 
และการ
บริหารงานพัสดุ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

-.เอกสารการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
-. หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ 
รายงานความ
ต้องการพัสดุไม่
สอดคล้องกับแผนฯ 
บุคากรไม่มีทักษะ
และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

-ให้กองคลังเป็นพี่
เลี้ยงในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี การ
เบิกจ่าย รวมทั้งการ
จัดเก็บเอกสาร 

-หัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ิมการตรวจสอบ 
ควบคุมการจัดท า
บัญชีการจัดซื้อจัดจ้า
งอย่างต่อเนื่อง 

-. ส่งบุคลากรไป
อบรม 

เดือน 
ตุลาคม
2563 

กอง
การศึกษา 

 

                             
                                                                    (นางวาสนา   จารย์สูงเนิน) 
                                                                   นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

                   
     (นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์) 
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

 
                                                                               
                                                                   (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 



 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ปี พ.ศ. 2564 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
 

ชื่อกระบวนการงาน ...การการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์… 

ชื่อหน่วยงาน………กองสวัสดิการสังคม…เทศบาลต าบลกุดไห………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ…กองสวัสดิการสังคม…………………………โทรศัพท์……๐๔๒-๗๘๔๘-๒๙๑…………….. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึน  และย้ายที่อยู่บ่อย 

และไม่แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง อาจเกิด

ปัญหาในการ รับลงทะเบียน และรับเงินซ้ าซ้อน  

 

√  

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 



 
 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
-ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึน  และ

ย้ายที่อยู่บ่อย และไม่แจ้งข้อมูล

ตามความเป็นจริง อาจเกิดปัญหา

ในการ รับลงทะเบียน และรับเงิน

ซ้ าซ้อน 

 √   

  
7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 
หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 2 

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึน  และย้ายที่อยู่บ่อย 
และไม่แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง อาจเกิดปัญหา
ในการ รับลงทะเบียน และรับเงินซ้ าซ้อน 

๓ ๒ ๖ 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดบั  ดังนี้  
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ   
   อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ   
 
  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึน  และย้ายที่อยู่
บ่อย และไม่แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง 
อาจเกิดปัญหาในการ รับลงทะเบียน และ
รับเงินซ้ าซ้อน 
 

พอใช้  √  



 
 

7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับความ
รุนแรง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง………ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห ด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่างๆ 
 
ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์

ความเสี่ยง 
มาตรการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ผู้สูงอายุมี

แนวโน้มมากขึ้น  

และย้ายที่อยู่บ่อย 

และไม่แจ้งข้อมูล

ตามความเป็นจริง 

อาจเกิดปัญหาใน

การ รับ

ลงทะเบียน และ

รับเงินซ้ าซ้อน 

เนื่องจากผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ บางคน
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ 
หรือเสียชีวิต ผู้
พิการบางราย 
บัตรประจ าตัว
หมดอายุ ท าให้
ข้อมูลการจ่ายเบี้ย
ฯยังมีความเสี่ยง 
 

-.ระบบข้อมูลที่มีอยู่ยัง
ไม่ตรงกับข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้
พิการ บางคนไม่ได้อยู่
ในพ้ืนที ่หรือเสียชีวิต 
ผู้พิการบางราย บัตร
ประจ าตัวหมดอายุ ท า
ให้ข้อมูลการจ่ายเบี้ยฯ
ยังมีความเสี่ยง 
 

-สร้างเข้าใจกับชุมชน
ด้านการรับเบี้ยยังชีพ 
โดยการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายผู้น าชุมชน
และผ่านหอกระจายข่าว
ของเทศบาลให้ผู้มีสิทธิ์
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ของตน
อย่างต่อเนื่อง 
-. เตรียมความพร้อมและ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

ก่อนออกด าเนินการ 

เดือน 
ตุลาคม
2563 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

                                  
                 

                                                                    (นางวาสนา   จารย์สูงเนิน) 
                                                                   นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

                           
                                 (นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์) 

รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

                                                                               
                                                                       (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 


