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ค าน า 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ    
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอการป้องกันการทุจริต แก้ปัญหาการทุจริต    
ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริต    
ทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่ง  
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่  
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริการงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ธรรมาธิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาธิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
ในการตรวจสอบ เผ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพ่ือให้หน่วยงาน            
มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
         เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
             มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตส านักและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ว่าการด าเนินการขององค์กรการทุจริต หรือกรณีที่พบ กับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาส
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ าซึ่งไม่ใช่งานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภารของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่รั บรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง         
(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะPre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการ
สอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการที่ 4 องค์กรจูงใจ 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 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได ้



opportunity 
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก 
ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  

(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
 

4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต Pressure/Incentive ประกอบด้วย หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน Rationalization และ หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 
Fraud (Triangle) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การระบุความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  5. แผนบริหารความเสี่ยง 
  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจ าเป็นของการเฝ้า
ระวังและการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Risk Identification) 

 ในการระบุความเสี่ยงให้ท าการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่
พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็
เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนี้นอยู่แล้ น าข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง
ที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
               (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง 
(ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ 
จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

  

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

  

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรองรองใบอนุญาตหรือที่
ยื่นแจ้งต่อเจ้าหนักงานท้องถิ่น 

  

4 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง   

5 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนด
ที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  

6 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  

7 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการ
รับเรื่องไว้ 
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ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
               (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น 
โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา น าไปสู่การจ่ายเงินพิเศษราย
เดือน 

  

2 การใช้ดุลยพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

3 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

4 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขาย
ต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

  

5 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือ
จัดท าโครงการ ทีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ในภายหลัง 

  

6 บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
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ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูด
น้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

  

2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง
เอกสารในการเบิกจ่าย 

  

3 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประการจริง 

  

4 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ
ออกแบบโครงสร้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่
เกินความจ าเป็น เพ่ือให้มีการประมาณการราคาวนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

5 คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการ
เจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไป
ท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

  

6 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
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ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ 2  ให้น าข้อมูลจากตารางระบุความเสี่ยง ตารางที่ 1  มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการ
ทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 - สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

 - สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 - สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 - สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก      
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้
ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็
ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือ
ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

    

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลใน
การด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

    

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลใน
การใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรองรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้า
หนักงานท้องถิ่น 

    

4 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง     

5 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน
อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

    

6 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

    

7 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้     

8 การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน 
ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา น าไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

9 การใช้ดุลยพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์มี
ผลประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

10 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

11 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายต าแหน่ง การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการวินัย 
เป็นต้น 

    

12 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดท า
โครงการ ทีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ใน
ภายหลัง 

    

13 บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     

14 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไป
ใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามัน
ที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

    

15 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี่ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ
เบิกจ่าย 

    

16 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้
ประการจริง 

    

17 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ
ออกแบบโครงสร้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกิน
ความจ าเป็น เพ่ือให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

18 คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับ
ผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับ
งานก่อสร้าง 

    

19 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
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ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 3  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก     
ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2  มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเผ้าระวัง   
ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุ่นแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า 
ดังนี้ 

 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST  หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสียเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 
2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3      2      1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3      2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบ
แปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะ
ให้มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาต
ต้องมผีังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ 
หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

2 2 4 

2 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง 2 2 4 

3 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 

1 1 1 
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4 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้
ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือ
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

2 1 2 

5 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง 
ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

2 2 4 

 

 ตารางที่ 3  น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารงที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และ
ตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การ
ขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ 
หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

2  

2 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง 2  

3 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่องไว้ 

 1 

4 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว 
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือ
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

2  

5 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ
เบิกจ่าย 

2  
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 ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  ×  

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายได้เพ่ิม Financial  ×  

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  ×  

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process ×   

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ×   
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนที่ 4  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบ
แปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มี
แบบมาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผัง
ประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ 
อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

ดี ต่ า   

การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง ดี  ค่อนข้างต่ า  

การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
ค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 

ดี ต่ า   

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้
ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็น
เงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

ดี  ค่อนข้างต่ า  

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง ปลอม
แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

ดี ต่ า   

 ตารางที่ 4  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/
อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

 ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน 
และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ
มาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็
ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง
ว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่าน
ง่าย) 

สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ควบคุม ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย
เคร่งครัด พร้อมปลูกฝังจริยธรรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ฯลฯ 

2 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ควบคุม ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการส ารวจ
ข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่างสม่ าเสมอและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ให้ครบถ้วนถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. 
ระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษี 

3 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค า
ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 

สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ควบคุม ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ในแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

4 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว 
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือ
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ 

สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ควบคุม ก ากับ
ดูแลการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  และก าชับให้
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด 

5 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารใน
การเบิกจ่าย 

สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ควบคุม ก ากับ
ดูแล และตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 

 ตารางที่ 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริ
หารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี 
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 ตารางที่ 6  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดท าโครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

- จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบ
แปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้
มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี
ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือ
ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

   

2 - คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง    

3 - คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง 

การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
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ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

4 - จัดท าโครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

- จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้
ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือทอน
เป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

   

5 - คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง ปลอม
แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

   

 ตารางที่ 6  ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

  สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ 
โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 

  สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม เพ่ิมข้ึน
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 
 

ขัน้ตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่ง
ในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม
ต่อไป โดยแยะสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 7.2 เกิดข้ันแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 

 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียน Green) 
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 ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

7.3 (สถานะสีแดง Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจ
เอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี
ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต 
จะได้ผ่านง่าย) 

ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มี
การรับเรื่องไว้ 

ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่
ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็น
เงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ยักยอกเงิน
หลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
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ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ า สี
เหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

 ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต  สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
(เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการ
จะให้มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขอ
อนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้
ผ่านง่าย) 

   

การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง    

การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้    

ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้
ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่
ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

   

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
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ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 9  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

 ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2564 

หน่วยงานที่ประเมิน     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้
มีแบบมาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาต
ต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.............................................................................................................................  

...................................................................................... ....................................... 

.............................................................................................................................  

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ..-ผู้บังคับบัญชาได้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถือปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

........................................................... .................................................................. 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.  



-19- 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ..-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน............................................................................................................ 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.............................................................................................................................  

.......................................................................................................... ................... 

.............................................................................................................................  

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ..-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน............................................................................................................  

............................................................................................................................ . 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-21- 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือใส่ถังหรือ
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................... ......................................... 

.............................................................................................................................  

........................................................................................ ..................................... 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ..-ผู้บังคับบัญชาได้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถือปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



-22- 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ..-ผู้บังคับบัญชาได้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถือปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

 

 

 


