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ค าน า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ                   
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ                         
การ แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ 
ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า                  
ซึ่ ง ไม่ ใช่การเ พ่ิมภาระงานแต่อย่างใด เทศบาลต าบลริมเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                         
ที่มีบทบาทในการ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตจะ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ที่ก าหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้   
เทศบาลต าบลริมเหนือ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้  หน่วยงานมีมาตรการ                   
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต        1 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร     1 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต         1 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต          2 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต         2 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต         3 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง           3 
การระบุความเสี่ยง          ๔ 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง          ๕ 
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง           ๗ 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง         ๙ 
แผนบริหารความเสี่ยง          ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น  

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือ ประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก เกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ งานแต่
อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ 
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็น ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
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  

 



2 
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 ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                  ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลต าบลริมเหนือ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  

Opportunity 



๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลริมเหนือ ที่มีประสิทธิภาพ  

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากร 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่



๔ 
๑. การระบุความเสี่ยง 

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์เทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้ง 
 

  

✓ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

  

✓ 

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อของจากบริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือ บริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

  

✓ 

การท างานพิเศษ (Outside employment  or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา
ไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  

✓ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ปกปิดประกาศการจัดซื้อ
จดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า 

  

✓ 

 

✓ 

 
หมายเหตุ : Known Factor - ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว   
Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ พยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม :     ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
 

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

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง 
 

  

✓ 

  

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นไต้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

 

✓ 

   

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อของจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

 

✓ 

   

การท างานพิเศษ (Outside employment  or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

✓ 

   

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ปกปิดประกาศการจัดซื้อจดจ้าง หรือ
เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
 

 

✓ 

 

✓ 

   

 
 
 
 



๖ 
 

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
๓.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูง

ของการ เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ใน 
ระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็นในการ
เฝ้า ระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 

(MUST) 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
(SHOULD) 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้ง 

 
2 

 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

  
1 

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อของจาก บริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือ บริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

  
1 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นปกปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ขอ้มูล ล่าช้า 

  
1 
 

1 

 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้เข้าบริการ กลุ่มเป้าหมาย  Customer/User 
ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓ 
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- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบ ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้ง 
 

 
2 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นไต้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

 
1 

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อของจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือบริษัท ที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

 
1 

การท างานพิเศษ (Outside employment  or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไป
รับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่ นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
1 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ปกปิดประกาศการจัดซื้อจด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
 

 
1 
 

1 



 
๘ 

สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จ าเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น x 
ความรุนแรง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบ่อยครั้ง 
 

 
2 

 
2 

 
4 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เ พ่ือช่วยให้บุคคลนั้นไต้
ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

 
1 

 
1 

 
1 

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อ
ของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วน
อยู่ 
 

 
1 

 
1 

 
1 

การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที่ แต่เอาเวลาไป รับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
1 

 
1 

 
1 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวั สดุ และครุ ภัณฑ์
(Specification) ที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 
 

 
1 

 
1 

 
1 

- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ปกปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
 

1 1 1 



๙ 
Risk Matrix 

 

สถานะสีแดง    ระดับสูงมาก       ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง  
สถานะสีล้ม     ระดับสูง           ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง  
สถานะสีเหลือง ระดับปานกลาง    ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
สถานะสีเขียว   ระดับต่ า            ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
 

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทาง การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ ใช้บริการ/
ผู้รับ มอบ ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ 
เสี่ยงระดับ 

ต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
– น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน 
ของเทศบาลบ่อยครั้ง 

 
พอใช้ 

  

✓ 

 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นไต้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
ดี 

 

✓ 

  

การท าธุรกิจกบตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกบกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาชื้อของ
จากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 
ดี 

 

✓ 

  



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ 
เสี่ยงระดับ 

ต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การท างานพิเศษ (Outside employment  or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ดี 

 

✓ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นปกปิด
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

ดี 
 
 
 
ดี 

 

✓ 

 

✓ 

  

 

๔. แผนบริหารความเสี่ยง 
๔.๑ เทศบาลต าบลริมเหนือ ได้ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๗ มาตรการ ได้แก่ 
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๘. มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

๔.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 256๕ 

  เทศบาลต าบลริมเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกแก่พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 
โดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต ประจ าปี 256๕ ดังนี้ 

   

๑๐ 



๑๑ 

๔.๒.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาลต าบลริมเหนือ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจ าเดือนการประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   ๔.๒.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม ่ๆ 

   ๔.๒.3 การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม               
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การ
ทุจริต ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ                  
ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   ๔.๒.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจรติเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

  

 


