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                                                    คำนำ 
 
                      เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุ   ต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร 
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี  
ที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
                       
   เทศบาลตำบลโพทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคล่ือน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำส่ังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่  69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบจึงได้ดำเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้น     
เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงาน   
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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                                               ------------------------------------------- 

ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 

  เทศบาลตำบลโพทะเล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน     
ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการส่ือสารแผน
บริหารจัดการความเส่ียงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
          ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและทบทวนแผนบริหารจัดการ       
ความเส่ียงอย่างสม่ำเสมอและ ลักเกณฑ์ปฏิบั ติข้อ  9 จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง               
อย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การบริหาร        
ความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมี
สถานการณ์ท่ีคาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจ       
ขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย
ในการดำเนินงานท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มต้ังแต่การระบุความเส่ียงการประเมินความเส่ียงและการกำหนด
มาตรการในการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการท่ีคณะกรรมการ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

          1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

       2. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเส่ียงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
       3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
          4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงสามารถบริหาร
จัดการความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน 
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การพิจารณาความเสี่ยง การกำหนดประเด็นความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้                                                     

1.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2564เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดการแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

       2.ระบบงานสำคัญท่ีสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็ นงาน       
ตามภารกิจหลัก 

           3.ประเด็นท่ีมีความเส่ียงเป็นประเด็นสำคัญท่ีต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ.2564 
        กรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ2564 ประกอบด้วยประเด็น
ความเส่ียงปัจจัยเส่ียงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงาน          
ท่ีรับผิดชอบ 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทำงานในลักษณะท่ีทุกภาระการทำงานต้องประเมินความ
เส่ียงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมี
การรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
กำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทวน  post-decision  
 3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                   กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
                  องค์ประกอบท่ี 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                       หลักการท่ี 1   องค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                       หลักการท่ี 2   คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
                       หลักการท่ี 3   คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
                       หลักการท่ี 4   องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                       หลักการท่ี 5   องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
                  องค์ประกอบท่ี 2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
                       หลักการท่ี  6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
                       หลักการท่ี 7   ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
                       หลักการท่ี 8   พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
                       หลักการท่ี 9   ระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
                  องค์ประกอบท่ี 3   กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                       หลักการท่ี 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
                       หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
                       หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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                  องค์ประกอบท่ี 4   สารสนเทศและการส่ือสาร (information and communication) 
                       หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                       หลักการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
                       ห ลักการ ท่ี  1 5  มี ก าร ส่ื อสารกับ หน่ วยงานภายนอก ในประ เด็น ท่ี อาจกระทบ                   
ต่อการควบคุมภายใน 

                    องค์ประกอบท่ี  5  กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                         หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                         หลักการ ท่ี  17 ประเมินและ ส่ือสารข้อบกพร่อ งของการควบคุมภายใน ทัน เวล า                  
และเหมาะสม 
                   ท้ังนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องpresent & Function 
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์ กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายใน             
มีประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 

                      อง ค์ประกอบหรือปั จ จัย ท่ีน ำไป สู่การทุจริตประกอบด้ว ยแรงกดดันหรือแรง จูงใจ 
(Pressure/Incentive opportunity) โอกาส (Opportunity) ซึ่ งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพ      
การควบคุม กำกับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization) 
ตามทฤษฏีสามเหล่ียมการทุจริต (fraud Triangle) 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

    เทศบาลตำบลโพทะเล จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

             5.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 
             5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
             5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทจุริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
             1. การระบุความเส่ียง  
             2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
             3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
             4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
             5. แผนบริหารความเส่ียง 
             6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
             7. จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
             8. การจัดทำการรายงานการบริหารความเส่ียง 
             9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
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         ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การพิจารณาอนุมัติ   อนุญาต 

   การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

           ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง Risk Identficati 
                1. ความเสี่ยงการทจุริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา อนุญาต 
                2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
                3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ          

 ทรัพยากรภาครัฐ 
              ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 
 ตารางระบุความเสี่ยง 
              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเส่ียงท่ีเคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเส่ียงท่ีไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ งซึ่ งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่า
น้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การทำงานพิเศษ 
- การท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเต็มท่ีแต่เอเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆท่ีอยู่
เหนืออำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 / 
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          ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
                   วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
               สถานะสีเขียว : เป็นความเส่ียงระดับต่ำ 
               สถานะสีเหลือง :  เป็นความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
               สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเส่ียงระดับสูงเป็นกระบวนงานท่ีมีผู้มาเกี่ยวข้ องหลายคน       
หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน      
ตามหน้าท่ีปกติ 
              สถานะสีแดง : เป็นความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก     
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับ
มีการิเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

/    

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
 

/    

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

  /  

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เล้ียงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ
เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   / 

-กรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย  / 
 

  

-การต้ังใจในการจัดทำ TOR ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการ
กำหนด 

 /   

-เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

/    
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           ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 
ตารางระดับความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

ระดับความ
จำเป็น 

ของการเฝ้า
ระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

 
ค่าความเสี่ยง 

รวมจำเป็น xรุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง
ซึ่ งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง      
แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและทำการ
เบิกกว่าความเป็นจริง 

3 3 9 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
- ก า ร ป ก ปิ ด ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง             
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ    
จัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

3 3 6 

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญ
รับเงิน  

3 3 6 

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เล้ียง
รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับ
คู่สัญญา 
 

3 3 9 

-กรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

3 3 9 

-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสีย
ประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการกำหนด 

2 2 4 

-เจ้าหน้าท่ีมี เจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา     
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

3 2 3 
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           ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
                   เทศบาลตำบลโพทะเล ได้นำค่าความเส่ียงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง)  จากตารางท่ี 3 มาทำ
การประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น          
3 ระดับ  คือ 

    ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน 
                    ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งท่ียังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
                    ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 
      โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ
การจัดการ 

   ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง           
   ระดับต่ำ 

ค่าความ เสี่ ย ง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง    
   ระดับสูง 

การใช้ทรัพ ย์ของทางราชการเพื่ อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตน เองนอกเหนือจากงานของ
เทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า
น้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกกว่า
ความเป็นจริง 

    
   พอใช้ 

 
/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้ อ จัด จ้าง  ห รือ เผยแพ ร่ข้ อ มู ล
ข่าวสารล่าช้า 

 
    พอใช้ 

 
/ 

  

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

   พอใช้ /   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/
เล้ียงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   พอใช้ /   

-กรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 

   พอใช้ /   
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           ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                   กรณี ท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี  4 ไม่พบว่าความเส่ียง           
อยูใ่นระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการ
จัดทำแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
           ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ท่ี       รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ งานให้ ละ เอียดชัดเจนและเผยแพร่        
ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 
-กำชับให้ เจ้าหน้ าท่ี ผู้รับ ผิดชอบ เสนอเรื่อง
ตามลำดับคำขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบการแต่งต้ังโยกย้าย การดำเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฏหมาย หนังสือส่ังการท่ี เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน       
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

 
           ขั้นตอนที่ 6   การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต        สถานะความเสี่ยง 
 เขียว   เหลือง    แดง 

1 - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุ คคล กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 

ค ว า ม ไ ม่ โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุ คคล เช่น  การ
ประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งต้ังโยกย้าย การดำเนินการ
ทางวินัย 

/ 
/ 
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ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

       สถานะความเสี่ยง 
  เขียว  เหลือง    แดง 

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนั ง สือ ส่ั งการ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งและ
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จซึ่งเส่ียงต่อการทุจริต เช่น 
ค่าเช่ าบ้ าน  ค่าเบี้ ย เล้ีย ง  ค่ า
พาหนะ 
และค่าท่ีพัก 

    /   

3 - การจัดทำคู่มือการปฏิบั ติ งาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิ บั ติ ให้ เป็ น แนวท าง
เดียวกัน 
- กำชับให้ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 
 

การพิ จารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ
คำขอ 

   /   

 

                  เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 
3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
                      สถานะสีเขียว    (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
                      สถานะสีเหลือง  (เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                          : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย                     
                                          /โครงการ กิจกรรมท่ีเตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง           
                                          ระดับความรุนแรง น้อยลงกว่าระดับ 3  
                       สถานะสีแดง     (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                          : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
                                          เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 
                                          ระดับ 3  
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            ขั้นตอนที่ 7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

   เขียว      เหลือง      แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิงและทำการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการนำทรัพย์สินนข
องทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

 /  

การจัดซือ้จัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

กำกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ให้ปฎิบัติหน้าท่ีท่ีเห็นแก่
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย
ตามระเบียบท่ีกำหนด 

/   

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญ
รับเงิน  

การช้ีแจงให้เข้าใจในการ
เป็นข้าราชการท่ีดีทำงานท่ี
ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย 

/   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้ำใจ/เล้ียงรับรอง ซึ่งจะ
นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

กำกับดูแลให้บุคลากร
ปฎิบัติตามและให้ตระหนัก
ถึงการเป็นข้าราชการท่ีดี 

/   

- เจ้าหน้าท่ีมีเจตนาปิดบังข้อมูล
และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 
 

ควบคุมกำกับดูแลการใช้
จ่ายช้ีแจงให้เข้าใจใน
ระเบียบและการละเว้นการ
ปฎิบัติหน้าท่ีและประพฤติมิ
ชอบของการเป็นข้าราชการ
ท่ีดี 

/   
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             ขั้นตอนที่ 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดี ความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย 
 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- - 

 
                          ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                                    หน่วยงาน   เทศบาลตำบลโพทะเล  
 
       โอกาส/ ความเสี่ยง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ 
การแต่งต้ังโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย 

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ       
ค่าท่ีพัก 
 

 
 
 

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 

                       ยังไม่ได้ดำเนินการ 

                 เฝา้ระวังและติดตามต่อเนื่อง 

                 เริ่มดำเนนิการไปบ้าง แต่ยังไมค่รบถ้วน 

                 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

                  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................................................................................. 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน   เทศบาลตำบลโพทะเล 

            
 
         ผลการดำเนินงาน 

สถานะความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ 
2564  สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ ำ แต่ให้        
เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
 

                      แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพทะเล ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส   
และป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 จำนวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
6. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สืวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร 
9. เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
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