
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 

 ขั้นตอนที่ 4  ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงท่ี 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมกำร
ทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร (คุณภำพกำรจัดกำร 
สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสียทำง
กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพ่ิม 

 พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 

 อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับ
มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 

ตำรำงที่ 4  ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่่า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบแปลน และ
ตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะให้มีแบบมำตรฐำน
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนก็ตำม แต่กำรขอ
อนุญำตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำงผู้ตรวจ หรือ
ผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำนง่ำย) 

ดี ต่ ำ   

กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง ดี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในค ำขอ 
แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 

ดี ต่ ำ   

ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่ำงทำง หรือเติม
น้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือใส่ถัง
หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำร 

ดี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี่ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ยักยอก
เงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 

ดี ต่ ำ   

 ตำรำงที่ 4  ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงท่ี 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม    
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน       
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

 



  ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 ขั้นตอนที่ 5  ให้เลือกเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง Risk – Control 
Matrix Assessment .ในตำรำงที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่ำควำมเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มำท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมล ำดับควำมรุนแรง (กรณีที่หน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ 
4 ไม่พบว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยกำรทุจริตอยู่ในระดับต่ ำ หรือ 
ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต หรือให้หน่วยงำนพิจำรณำท ำ
กำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดหรือมีโอกำรเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต น ำมำ
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ิมเติม 

 ตำรำงที่ 5  ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบแปลน 
และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะให้มีแบบ
มำตรฐำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนก็
ตำม แต่กำรขออนุญำตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง
ว่ำจ้ำงผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำน
ง่ำย) 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ และให้ถือปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522           
โดยเคร่งครัด พร้อมปลูกฝังจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่ให้มี
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน 
ฯลฯ 

 

2 กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีกำรส ำรวจ
ข้อมูลของผู้เสียภำษีอย่ำงสม่ ำเสมอและปรับปรุงข้อมูล
ในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บภำษีให้ครบถ้วนถูกต้อง เกิด
ควำมเป็นธรรมแก่ผู้เสียภำษี และเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ทำงรำชกำร  โดยให้ถือปฏิบัติตำม พรบ. ระเบียบ 
กฎหมำยโดยเคร่งครัด 

3 กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในค ำ
ขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีกำร
ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
อนุมัติ อนุญำต ในแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นไปตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

 

 

 

 



ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

4 ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว 
เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่ำงทำง หรือ
เติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือ
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมมือ
กับผู้ประกอบกำร 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับ
ดูแลกำรสั่งจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตำมแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ  และก ำชับ  
ให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด 

5 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น            
ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี่ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำท่ีพัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำร 
ในกำรเบิกจ่ำย 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับ
ดูแล และตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำยให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 

 ตำรำงที่ 5  พิจำรณำเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ที่มีค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 4  มำจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


