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ค าน า 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ไ ด้ประกาศผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี  พ.ศ .  ๒๕๖5  
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  "การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีคะแนน 
รวม ๖๒.53 อยู่ในระดับ D” เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 ให้สูงขึ้น 
ผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการด าเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.1 การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
ข้อ O๓4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ
เสี่ยง (๒) มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร และ ขอ O๓๕ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการด าเนินการเพ่ือบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง 
  โดยผลการการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น สามารถสรุปผล น าไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ครั้งนี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖7 ต่อไป 
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สวนที่ ๑ 

บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ  
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนว 
โน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ 

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

    ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

    ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

    ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

    ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 

    ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้ 
เกิดการทุจริต 

    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน 
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ  
มากยิ่งขึ้น 

     ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ  

ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไมเพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ 
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา 
ชอ่งทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าทีจ่ะยึดผลประโยชนส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็น 
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซอ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง 
โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไมเกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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สวนที่ ๒ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม 
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ 
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรจะช่วย 
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่ 
น้อยกว่าองค์กรทีไ่มม่ีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิด 
การทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลัก
ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ 

(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานทีไ่ดร้ับการยอมรับมาตั้งแต่
เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี  ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติม อีก ๓ ครั้ง คือ  
ครั้งแรก เมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report - 
Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการ ก ากับติดตาม Guidance 
on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพ่ิมเติม ด้านการควบคุมภายใน Internal 
Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบ
แนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดใหม้ีการควบคุมภายในแตเ่พ่ิมเติมใน ส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าส าคัญอย่าง
ยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องคป์ระกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
องคป์ระกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 



๖ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

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 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได 

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องคป์ระกอบที่ ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม ทั้งนี้          

องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง 
และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคลองและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิผล ในที่นี้  
การด าเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องคป์ระกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
   ➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ใหเ้กิดข้ึนซ้ าอีก 
   ➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแกผู่้บริหาร 
   ➢ Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสูการสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่

เคยรับรูว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยง 
ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

   ➢ Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown 
Factor) 
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๓. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ  คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุม ภายในของ องค์กรมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud 
Triangle) 
 
๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
   ๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   ๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
   ๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

   ๑. การระบุความเสี่ยง 
   ๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
   ๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
   ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   ๕. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
   ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   ๗. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
   ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
   ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ 

ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ความเสี่ยง  
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ 
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) ความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ 
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แลว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของ
ประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการ 
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ควบคุมหรือปองกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือท า
การตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
การเตรียมการข้อมูลที่ต้องท าการรวบรวมก่อนลงมือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น 

ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑  
 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 

 

๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพรหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติ 

ให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๒. พัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ  
และด าเนินการให้เป็นไปตามคมูือการปฏิบัติงาน 

๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  

4. กิจกรรมจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 

5. กิจกรรมการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

๒. การพิจารณา 

 

๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ไดจ้ากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงานของที่จะ
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปด้วย ขั้นตอนย่อย ในการระบุ
ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องค านึงถึงความ เสี่ยงในภาพรวมของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือ
โอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ใน ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซ  ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown 
Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่
สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได”้  
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง  
ที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไขเ้สมอ) 
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ในขั้นนี้นับว่ามีความส าคัญ ตองท าการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงให้ลึก 
ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่น าปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ ความเสี่ยงไม่
ละเอียด ชันเจน จะน าไปสู่ขั้นตอนในการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ใม่ตรง ขาดประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่าง เช่น 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑. กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (๑) แก้ไขแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  โดยเ พ่ิม 
มาตรการรับรองและขอค ายืนยันในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
จากผู้ขอใช้ 
 (๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์ม
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
(๓) แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบและถือปฏิบัติโดย 
เคร่งครัด  
(๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระเบียบการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง เพ่ือสร้างความตระหนักในการขอใช้ส่วนกลาง 

 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การ 

ทุจริตของกระบวนงาน หรืองานที่ 
เลือกมาท าการประเมิน ความเสี่ยง 

ว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

Unknown Factor Known Factor 

  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน ........................................................................................................... .............................. 
 ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง ......................................................... ................................................... ..................... 
 ผู้รับผิดชอบ ................................................................... โทรศัพท์..................................................................... 



๑๐ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณก์ารทุจริตที่มีความเส ี่ยง 

การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณค์วามเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด 

 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง known Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่

เครื่องหมาย   ในช่อง Unknown Factor 
 - สามารถปรับแบบได้โดยไมระบุว่า เป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได ้

 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน ชองสีไฟ 

จราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไมมีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดช้ัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๒ ตารางประเมินสภานะความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์  
ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

      

 

ตารางที่ ๒ น ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตาราง ที่ ๑        
มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 

  สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สีส้ม  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 



๑๑ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับ 

สูงมาก ที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการ 
เฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการ 
ให้ค่า ดังนี้ 

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
-  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้  
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง 
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

 
(ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๑) 

(เกณฑก์ารพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน  

ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่ายูท่ี่ ๒ หรือ ๓ 
-  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย  

เพ่ิม  Financial ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓   
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User  

ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ 

กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที ่๑ หรือ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

(ตัวอย่างตารางที่ ๓.๒ ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางท่ี ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/

ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 

         

         

 

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

 (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น ๑ 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนไดส้วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย     
ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process    
ผลกระทบด้านการเรียนรู้  องค์ความรู้ Learning & Growth    

 

ตารางที่ ๓.๑ และตารางที่ ๓.๒ เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวมตามตารางที่ ๓ 
หรืออาจเรียกได้ว่า ตารางที่ ๓.๑ และ ๓.๒ 
 



๑๓ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง
การทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ 
ตองมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือ
ประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริตในปัจจุบัน 

ด ี พอใช้ ออน 

     

 

ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง 
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 
เรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดน าไป
บริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙)เท่านั้น 
โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ในปัจจุบัน 

ดี ๓ 

พอใช้ ๕ หรือ ๖ 

อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 

เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ 
ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต  

ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

คาประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง  

คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

(๓)  

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

(๕) 

ค่อนข้างสูง 

(๖)  

 อ่อน ปานกลาง 

(๗) 

ค่อนข้างสูง 

(๘)  

สูง 

(๙) 

 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ระดับ ค าอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับท่ี 

สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไมท่ าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็
ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไมท่ า
ให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

 



๑๕ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ 
ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุม 
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพ่บความเสี่ยงอยูในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ ต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงาน
พิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพ่ิมเติม) 
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง............................................ ..................................................................................  
 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
   
   
   

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรง 

ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือแก้ไข
ปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี  
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการ 

ทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

      



๑๖ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

 สถานะสีเขียว : ไมเ่กิดกรณทีี่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /นโยบาย /

โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไวใช้ไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแกไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

แผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 

สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ 
 

สีเหลือง =เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ้
 

สีเขียว = ยังไมเ่กิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ  
ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไมไดจะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม 
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได ้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 

๗.๓ ยังไมเ่กิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแตย่อมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 
 
 



๑๗ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเ่กิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับ
ต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

    

 
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส ี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

     แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ …………………………………….............…..  
     หน่วยงานที่ประเมิน  ......................................................................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ
จัดการ ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม  

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  

ผลการด าเนินงาน .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

        หน่วยงานที่เสนอขอ ……………………………………………………………………………………………….. 
        วันที่เสนอขอ ............................................................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก   

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. .......................................................................................... ................ 

๒. ..........................................................................................................  

๓. .........................................................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

แบบ Checklist ความเสีย่งการทุจริตส าหรับเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม่ 
 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ     

1.1 เรียกรับผลประโยชนจากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     

1.2 ผลประโยชนทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     

1.3 เจ้าหน้าท่ีสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

    

1.4 เจ้าหน้าท่ีสมยอม หรือมีส่วนรเูห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารทีไ่ม่ตรง
กับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    

1.5 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเปน็จริง     

1.6 เรียกสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ     

1.7 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเป็นตัวแทนการยื่นค าจดทะเบยีนในการขออนุมัติ
อนุญาต โดยเรยีกรับผลประโยชนหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพื่อสทิธิพิเศษ 

    

1.8 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาตไมม่ีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน     

1.9 การใช้ดลุยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารไมเป็นมาตรฐานเดียวกัน     

1.1๐ การตรวจสอบเอกสารไมครบถ้วนตามที่ระบุไวในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว     

1.11 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์     

1.12 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนญุาต             
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

    

1.13 ในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบอาจเรียกรบัในข้ันตอนการพิจารณา 

    

1.14 การด าเนินการออกค าร้องมีการลดัคิวให้กับผูม้ีอิทธิพล     

1.15 การตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอื้อประโยชนกับผูข้ออนุญาต
จัดท ารายงานไม่เป็นไปตามข้อเทจ็จริง 

    

  



๒๑ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1.16 การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต มีการเอื้อประโยชนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้
ขออนุญาตบางรายที่คณุสมบัตไิมถู่กต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

    

1.17 เจ้าหน้าท่ีท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือช่ือ แก้ไขแบบ 
แก้ไขใบส าคญัรับเงิน มีการใช้หลกัฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิต
หรือหมดอาย ุ

    

1.18 เรียกรับ/เสนอผลประโยชนกรณีเอกสารไมครบหรือต้องการความรวดเร็ว     

1.19 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับค าขอเป็นผูย้ื่นค าขอแทนหรือเป็นผูจ้ัดเตรียมเอกสารส าหรับยื่นค า
ขอให้ผู้บริการ 

    

1.2๐ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายไดประเมินภาษีอันเป็นเท็จเพื่อใหร้าคาสูงกว่าความเป็นจริง     

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่     

2.1 การเปลีย่นแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก     

2.2 การบิดเบือนข้อเท็จจริงจริงในส านวนการสอบถาม     

2.3 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์     

2.4 การออกระเบยีบ กฎหมาย ท่ีเอื้อประโยชน มีผลประโยชนทับซ้อน     

2.5 ความไมโ่ปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการซื้อ การขายต าแหนง การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

    

2.6 การเรยีกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเข้าท างาน      

2.7 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดโครงการที่มีผล         
ประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชนในภายหลัง 

    

2.8 เจ้าหน้าท่ีรเูห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     

2.9 ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบ 

    

 

 

 

 



๒๒ 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

2.10 รับเงินค่าภาษีแลวออกใบเสร็จในวันต่อ มาขอใบเสรจ็คืนอ้างคิดผดิและไม่น าใบเสร็จ
ผูร้ับบริการแตย่ักยอกเงินภาษโีดยท าการยกเลิกใบเสร็จที่มีการฉีกใช้งานแล้วน ามา
เย็บติดกับแผนส าเนา 

    

2.11 เจ้าหน้าท่ีรับช าระค่าบริการ ไม่น าเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว     

2.12 การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสรจ็รับเงินเขียนต้นฉบับกับส าเนาไมต่รงกัน     

2.13 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินส่วนสวัสดิการคา่รักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และน าเงินเข้าบัญชีตนเอง 

    

2.14 เจ้าหน้าท่ีรับรองเอกสารอันเป็นเทจ็     

2.15 เจ้าหน้าท่ีการเงินเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจ านวนเงนิท่ีขออนุมัติจ่าย     

2.16 แก้ไขเปลีย่นแปลงต้นขั้วเช็คและน าเช็คไปถอนจากธนาคารในนามของตนเอง     

2.17 ปลอมลายมือช่ือเจาของบัญชีในการถอนเงิน     

2.18 สั่งจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับอนุมัตติามฎีกา     

2.19 รับเงินสดจากลูกหนีเ้งินยืมงบประมาณแล้วไม่น าส่งไมน่ าฝากและไมมีเงินสดใหต้รวจ
นับ 

    

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ 

    

3.1 ผู้ใช้น้ ามันรถยนตร์าชการน าน้ ามนัไปใช้ส่วนตัว เช่น การดดูน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเตมิน้ ามันไมครบตามใบสั่งจ่าย สวนน้ ามันที่เหลือน าใสถังหรือทอน
เป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    

3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าลวงเวลา ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

    

3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     

3.4 การสืบราคาทีก่ าหนดวา่ต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ
จริง 

    

3.5 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จดัจ้าง มีการก าหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานท่ีเกิน
ความจ าเป็น เพื่อใหม้ีการประมาณการราคาในส่วนนีโ้ดยมีผลประโยชนทับซ้อน 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

3.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครัง้เกินความเป็น
จริงเพื่อประโยชนใ์นการเบิกเบีย้ประชุมหรือมีการถวงเวลาในการเรยีกรับทั้งที่ไมมี
ประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญ 

    

3.7 คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
เบิกค่าเบี้ยประชุม 

    

3.8 การจัดโครงการต่างๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่
ไมคุ้มค่า โปร่งใส 

    

3.9 มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายคา่ วิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์
แอบแฝง หรือจ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น 

    

3.10 การก าหนดราคากลางไมใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 มีการล็อกสเป็กวสัดุทีท่ าให้ไมเกิดการแข่งขัน     
3.12 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก 

ผู้รับจ้าง 
    

3.13 คณะกรรมการไมออกไปตรวจสถานท่ีก่อสร้าง แตม่ีการเจรจากับ 
ผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามทีผู่ร้ับจ้างแจง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

    

3.14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/กาเลีย้งรับรอง ซึ่งจะน าไปสูการเอื้อประโยชน
ให้กับคสูัญญา 

    

3.15 มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือคสูญัญาตั้งแตเ่ริม่ต้นเพื่อก าหนดคุณลักษณะ TOR 
เพื่อเอ้ือประโยชนใหก้ับเอกชน 

    

3.16 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจดัซื้อจัดจ้างและผูร้ับจ้าง     
3.17 จัดซื้อจัดจ้างวสัดุอุปกรณ์ที่ไมจ าเป็นและซื้อในราคาสูง     
3.18 เบิกค่าจ่ายในการจัดประชุม แตไ่มมีการด าเนินการจริง     
3.19 ช่างผู้ควบคุมงานจัดท ารายงานเทจ็ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
3.20 การก าหนด TOR / คุณลักษณะของสินคาหรือบริการที่มลีักษณะของสินคาหรือ

บริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
    

3.21 เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุทีไ่มผา่นเกณฑ์มาตรฐาน     
3.22 อาศัยช่องว่างของราคากลางท่ียังไมมีการก าหนดชัดเจนหรือยังไมเป็นปัจจุบัน

ปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    

3.23 จัดท าโครงการ/จดัซื้อ จัดจ้าง ที่ไมก่อใหเ้กิดประโยชน ไมจ าเป็น เอื้อประโยชน
ให้กับพวกพ้อง 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

3.24 การก าหนดคณุสมบัตเิฉพาะหรือที่เรียกว่า ล็อคสเป็ก เพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางรายเช่น
ระบุยี่ห้อ การระบุคณุสมบัตผิู้เสนอราคา ท่ีเอื้อต่อผู้เสนอราคา เช่น ต้องมีเครื่องจักร
เป็นของตนเอง ต้องมีแหล่งวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังในเขตจังหวัดที่จะ
เขาเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงินในการก่อสร้างไม
ต่ ากว่าร้อยละ...ของวงเงิน เคยมีประสบการณงานท่ีเหมือนกันในวงเงินไมต่ ากว่า...
บาท 

    

 
 

ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง 
สถานะสีแดง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

   ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสยี่องที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิด 
การทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

๑. การใช้รถยนต ์
สวนกลาง 

การขออนุญาต
ใช้รถยนต์ 
สวนกลาง 

เจ้าหน้าที ่
อาจจะน า 
รถยนต์ไปใช้ 
ในเรื่อง 
สวนตัว เอา 
น้ ามันไปใช้ 
สวนตัวหรือ 
เติมน้ ามันไม 
ครบตาม 
ใบสั่งจ่าย 

๑.เจ้าหน้าที่ไม ่
เข้าใจ/ 
กฎหมาย/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 
๒. การ 
ควบคุมดูแล 
การใช้ 
รถยนต์ไม 
รัดกุม  

ระเบียบฯ 
ว่าด้วยการ 
ใชแ้ละรักษา 
รถยนตข์อง 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไข 
เพิ่มเติม 

       - ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ ์
การใชส้ิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
ของทางราชการ 
- ก าหนดให้ผู้ใช้รถยนตต์องท า 
บันทึกขอให้รถยนตพ์รอมภารกิจ 
ทุกครั้ง 
- ตรวจสอบเลขไมลก์ับอัตราการ 
ใชน้้ ามันทุกเดือน 
- ท าขอ้ตกลงกับสถานีจ่ายน้ ามัน 
เกี่ยวกบัเง่ือนไขในการจ่ายน้ ามัน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต ์
- อบรมให้ความรเูกี่ยวกับการ 
ปองกัน การทุจริตและผลประโยชนทับ 
ซ้อน 
- อบรมให้ความรเูกี่ยวกับระเบยีบ 
ว่าด้วยการใชแ้ละรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่ปรากฏ 
เร่ือง 
รองเรียน 
ด้านการ 
ทุจริตการ 
ใช้รถยนต ์
สวนกลาง 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสยี่องที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

๒. การเบียดบัง 
เวลาราชการ 

ลงเวลามา 
ปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่อยู ่
ปฏิบัติราชการ 
และไมแจง 
ผูบ้ังคับบัญชา 
ทราบ 

เจ้าหน้าที่ใช ้
เวลาราชการ 
ไปธุระส่วนตัว 
เช่น ธนาคาร 
โรงพยาบาล 
รับบุตรหลาน 

เจ้าหน้าที ่
ไม่เข้าใจ/ 
กฎหมาย/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 
- การควบคุม 
ดูแลของ 
ผูบ้ังคับบัญชา  

ประกาศ 
คณะกรรมการ 
หลักเกณฑ์
และเง่ือนไข
เกี่ยวกบัการ
บริหารงาน 
บุคคลของ 
เทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 

       - ผูบ้ังคับบัญชา ควบคุมการ 
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 
- เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบรายงาน 
สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเปน็ 
ประจ าทุกวันและผูบ้ังคับบัญชาลง 
นามตรวจสอบความถูกตอ้ง 
- มีแบบฟอร์มการขออนุญาต 
ออกนอกสถานที่และไดรับ 
อนุญาตอยา่งถูกต้อง ครบถว้น  

- 
ความส าเร็จ 
ของการ 
ควบคุมและ 
ติดตามผล 
การ 
ปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที ่
ที่ไดรับ 
มอบหมาย 

๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของ 
ราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตน  

ใช้เครื่องถ่าย 
เอกสารของ 
เทศบาลถ่าย 
เอกสารเพื่อ 
ประโยชน 
สวนตัวที่ไม 
เกี่ยวขอ้งกับ 
งาน  

การใช้เครื่อง 
ถ่ายเอกสารใน 
การปฏิบัติงาน 
มีโอกาสทีจ่ะ 
น ากระดาษ 
ของทาง
ราชการไปใช้ 
อย่างไม่ 
เหมาะสมและ 
ใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วน 
ตน 

- เจ้าหนา้ที ่
ไมเข้าใจ/ 
กฎหมาย/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 
- การ 
ควบคุมดูแล 
การใช้ 
อุปกรณ์หรือ 
วัสดุ 
ส านักงานไม 
รัดกุม 

คู่มือการใช ้
ทรัพยส์ินของ 
เทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 

       - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเขา 
ตรวจสอบทุกระยะ 
- มีแนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน 
ก ากับดแูลเจ้าหนา้ที่ให้ปฏบิัติตาม 
ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการ 
อย่างเคร่งครัด 
- ท าบันทกึใชห้รือยืมอุปกรณ์หรือ 
วัสดุส านักงาน 
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ 
ก ากับดแูลการใช้การใช้และการยืม  

ความส าเร็จใน 
การจัดท าสมุด 
ควบคุมการใช ้
กระดาษ โดย 
มอบหมาย 
เจ้าหน้าที ่
ควบคุมให้มี 
การลงชื่อผู้ใช้ 
และจ านวน 
แผ่นที่ถ่าย 
เอกสาร 

 

 

 

 



๒๗ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสยี่องที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

๔. การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการเพื่อ 
งานส่วนตัวใน 
เวลาราชการ 

การใช ้
คอมพิวเตอร 
และ 
อินเตอรเน็ต 
เพื่องาน 
สวนตัวในเวลา 
ราชการ  

การใช ้
คอมพิวเตอร 
และ 
อินเตอรเน็ตดู 
หนัง ฟังเพลง 
เลนเฟสบุค 
เลนไลน 

- เจ้าหนา้ที ่
ไมเข้าใจ/ 
กฎหมาย/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 
- การ 
ควบคุม ดูแล 
การใช้ 
อุปกรณ์หรือ 
วัสด ุ
ส านักงานไม 
รัดกุม   

คู่มือเกี่ยวกบั 
การใช ้
ทรัพยส์ิน 
ของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 

       - ก าหนด IP ของเครื่อง 
คอมพิวเตอร 
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเขา 
ตรวจสอบทุกระยะ  

หน่วยงานม ี
การจัดท า 
แนวทาง 
ปฏิบัต ิ
เกี่ยวกบัการ 
ใช้ทรัพย์สิน 
ของทาง 
ราชการที ่
ถูกต้อง 

๕. การเรียกรับ 
ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชนอื่นใด 

การขออนุมัติ/ 
อนุญาต 

การรับ 
ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชนอื่น 
ใดเพื่อแลกกับ 
ผลประโยชน 
อย่างใดอยา่ง 
หนึ่ง การรับ 
ผลประโยชน 
จากคู่สัญญา/ 
การอนุมัต ิ
อนุญาต 

- เจ้าหนา้ที ่
ไมเข้าใจ/ 
กฎหมาย/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 
- การ 
ควบคุมดูแล 
ของ 
ผูบ้ังคับบัญชา 
 

- มาตรการ 
ปองกันการรับ 
สินบนของ
เทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 
- พระราชบัญญัติ 
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

       - ควบคุม ก ากบั ดูแลใหพ้นักงาน 
สวนต าบล พนกังานจา้ง ให้ปฏบิัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแกไข 
ปัญหาการทุจริตของเทศบาลต าบล 
ท่าเยี่ยม 
- ควบคุมก ากับ ดูแลให้พนกังาน 
สวนต าบล พนกังานจา้ง ใหป้ฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เร่ือง การ 
รับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
- ควบคุม ก ากบั ดูแลใหพ้นักงาน 
สวนต าบล พนกังานจา้ง ปฏิบัติตาม 
คูมือผลประโยชนทับซ้อน 

ความส าเร็จใน 
การเพิ่มช่อง 
ทางการรับ 
เร่ืองร้องเรียน 
การทุจริต 
มากกว่า ๑ 
ชองทาง 

  



๒๘ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสยี่องที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

     - ระเบียบ 
ส านัก 
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้ 
หรือรับ 
ของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
- ประกาศ 
คณะกรรมการ 
ปองกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต 
แห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การ 
รับทรพัย์สิน 
หรือประโยชน 
อื่นใด โดย 
ธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

         

 

 

 

 



๒๙ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสียงที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

๖. จัดซื้อจัดจ้างวธิ ี
เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวธิ ี
เฉพาะเจาะจง 

๑. การใช ้
อ านาจใน 
การเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อ 
แต่งต้ังเป็น 
คณะกรรม 
การก าหนด 
คุณลักษณะ 
และราคา 
กลาง 
คณะกรรม 
การซ้ือหรือ 
จ้างด้วยวิธ ี
เฉพาะเจาะ 
จงและ 
คณะกรรม 
การตรวจรับ 
พัสดุ ที่อาจ 
เอื้อต่อ 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๑. การเอื้อ 
ประโยชนให ้
ผูป้ระกอบ 
การรายใด 
รายหนึ่ง 
๒. ขาดความ 
ตระหนักใน 
ความเส่ียง 
การทุจริต 

- ระเบียบ 
กระทรงการ 
คลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัด 
จ้างและการ 
บริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ วธิ ี
เฉพาะเจาะจง 
- พรบ. วินัย 
การเงินการ 
คลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       - ก าหนดบทลงโทษกบัผู้ไมปฏิบัต ิ
ตามแนวทางพัสด ุ
- แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญที่ปรกึษาด้าน 
TOR 
- ท าหนังสือแจ้งเวียนหนา้ที ่
คณะกรรมการตรวจรับผลระทบ 
จากการทุจรติ และบทลงโทษ 
- ก าหนดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการ/ความร ู
ความสามารถตามที่ต้องการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
- จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันการทุจริต การท างาน 
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต และการยึด 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ 
ประโยชนส่วนตน 
- จัดท ามาตรการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติในการปอ้งกันการรับสินบน 
และการชัดกันระหวา่ง 
ผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวม 

- ไมปราก 
เร่ืองร้องเรียน 
การจัดซ้ือจัด 
จ้าง 

 
 
 
 



๓๐ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 

ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสยี่องที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

   ๒. การใช ้
ดุลพินิจ/ 
อ านาจในการ 
เลือกร้านค้า 
หรือผูป้ระกอบ 
การด้วยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง 
อาจส่งผลต่อ 
ราคาที่สูง หรือ 
คุณภาพของ 
พัสดุ/หรือ 
บริการที่ไมได 
มาตรฐาน 
๓. การ.=h 
ดุลพินิจของ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 
โครงการใน
การเลือก 
ร้านค้าหรือ 
ผูป้ระกอบการ 
เพียงรายเดียว 
ในหลายๆ 
โครงการ  

         เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ 
- จัดท าแนวทางการต้ังคณะ 
กรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
ก าหนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากร 
ภายในหนว่ยงานเจาของโครงการ 
และหน่วยงานอื่นๆ ไดแก 
ประธาน กรรมการที่มีความร ู
เฉพาะเกีย่วกบัสินคา/บริการ 
กรรมการจากหน่วยงานอื่น 
(ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม 
เพื่อมาท าหนา้ที่สังเกตการณ และ 
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม 
จัดท าบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็น 
สวนกลางแยกไว้แตล่ะประเภท 
แล้วแต่งต้ังคณะกรรมการเรียง 
ตามล าดับ 
- จัดท าแนวทางการคัดเลือก 
ร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ 
- เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจา้ง/จัดหา
พัสดุรายเดือนหรือรายปี 

 

  



๓๑ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

   ๔. การใช ้
ดุลพินิจ/ 
อ านาจในการ 
เสนอเรื่อง 
จัดซื้อจัดจ้าง 
สินคา/บริการ 
ให้มีวงเงินไม 
เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อให ้
สามารถใชว้ิธ ี
เฉพาะเจาะจง 
ได อาจน ามา
ซ่ึง 
ผลประโยชน 
ทับซ้อน 

         - จัดท าแบบประเมินคุณภาพ 
สินคา หรือคุณภาพการใหบ้ริการ 
เพื่อติดตามผลการจัดซ้ือจัดจา้ง 
และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือก 
ร้านค้าหรือผูป้ระกอบการในคราว 
ตอๆ ไป 
- จัดท าแนวทางการคัดเลือก 
ร้านค้าหรือผูป้ระกอบการให้เกิด 
ประสิทธิภาพ 
- ออกระเบียบเพิ่มเติมเกีย่วกับ 
การจัดซ้ือจัดจา้งด้วยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลีย่งการ 
เสนอชื่อเพียงรายเดียว 
- จัดประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง 
สินคา/บริการ ที่ไมเส่ียงต่อการที่ 
ผลประโยชนทับซ้อน 
- หลังจากฟังการประชุมชีแ้จง 
แล้วควรมีการจัดท าแนวทาง 
ปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที ่

 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมใหเ้กิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

7. การใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์สว่นตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มีการเบิกจา่ยเงิน ที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าท าล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่า
เดินทาง ฯลฯ 

การใช้
งบประมาณ 

๑. มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่า
ท าล่วงเวลา 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง 
 

๑. การเอื้อ
ประโยชน์แก่
ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 
๒. ขาดความ 
ตระหนักใน 
ความเส่ียง 
การทุจริต 

- ระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงินการ
เก็บรักษาเงิน 
และการตรวจ
เงินองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
- พรบ. วินัย 
การเงินการ 
คลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       - ก าหนดให้บุคลากรในหนว่ยงานได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งก ากับติดตามให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ต้ังไว้ เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 
- ก าหนดมาตรการส าหรับการป้องกัน
การทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อม
ทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหาพัสดุราย
เดือนหรือรายปี  เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและ 
บุคลลากรภายนอก 
- จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันการทุจริต การท างาน 
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต และการยึด 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ 
ประโยชนส่วนตน 

- ไม่ปรากฏ 
เร่ืองร้องเรียน 
การใช้
งบประมาณ 

  



๓๓ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยที ่
อาจเกิดข ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที ่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไมให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไมมี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

             - จัดท ามาตรการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติในการปอ้งกันการรับสินบน 
และการชัดกันระหวา่งผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม 

 



๓๔ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกระบวนการ 
ขั้นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไมมี่ความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อ 
การทุจริต 
 

ข้อสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นอย่างดี 
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการ
ขับเคลื่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
   ๓. เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แตล่ะหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้จัดท า 
             (นางสาวศศิธร  สุตลาวดี) 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้รับรอง 
          (นางสาวศิริรัฐ  ล าขนุทด) 

          ผู้อ านวยการกองคลัง  
 

ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบ 
            (นายสุนทร  หาญสงูเนิน) 

              นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
 


