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ค าน า 
 

  การด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงด้านการ
ทุจริตซึ่งเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียง
จึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่
มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  
  เทศบาลต าบลซ าสูง  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการบริหารราชการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  โดยก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในเทศบาลต าบลซ าสูง  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 
  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลซ าสูง จึงได้จัดท าคู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย มา
ก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
             หน่วยตรวจสอบภายใน  

        เทศบาลต าบลซ าสูง 
        มิถุนายน 2562 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล้ าในสังคม 
รวมท้ัง ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ประกอบกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560  ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับ
ท่ี 101 จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมินท้ังหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะนน 38 
คะแนน อยู่ในล าดับท่ี 76 จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินท่ี
เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 2559 ประเทศไทยมีแหล่งการ
ประเมินท่ีคะแนนลดลงท้ังหมด 4 แหล่งประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ 
คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ IG  (-20 คะแนน) 
รองลงมาคือ WEF (-6 คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตมากน้อยเพียงใด และการส ารวจจากนักธุรกิจท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงิน
สินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด 
  เทศบาลต าบลซ าสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริตและมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการขับเคล่ือนหน่วยงานให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริต  โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการ
รับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหลงการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการขับเคล่ือนกลไกภาครัฐให้ด าเนินการตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตเป็นเครื่องมือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเส่ียงการทุกจริต
ทุกภาระงาน โดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้
ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการส่ังการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความ
เส่ียงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการยกระดับค่า CPI  

การทุจริตเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วย
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จน
ท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม  
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จนเกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี  2 
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 

 

วัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้ ดังนั้น การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตภายในองค์กร ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมิน
ความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไมม่ีการ
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงาน
แต่อย่างใด  โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลซ าสูง มีดังนี้ 

1)  เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของ
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2)  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3)    เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4)    เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง
ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ี
มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Per-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน
จะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1)  ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีต้อง
ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหาร
ความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2)  ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล 
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลซ าสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกัน 
โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลซ าสูง รวมถึงการมุ่งเน้นใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและ
สร้างความเช่ือมัน่ของผู้เกี่ยวข้อง 

3)  มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลซ าสูง เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบรหิารความ
เส่ียงของเทศบาลต าบลซ าสูง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ความเส่ียงอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ประเภทความเสี่ยง   

ประเภทความเส่ียง  สามารถจ าแนกความเส่ียงออกเป็น 4  ลักษณะ ดังนี้ 
1)   ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ   
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2)  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
  3)  ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่น การประมาณการงบประมาณไม่ 
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เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4)  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control  Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งเป็นมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ี
ได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report-Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2009 เป็น
แนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในปี 2013 เป็น
แนวทางเพิ่มเตามด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ท่ีก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร 
 
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2013  

ส าหรับมาตรฐานความเส่ียง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission)  2013  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1-องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2-คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3-คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน 
   หลักการที่ 4-องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5-องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6-ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการท่ี 7-ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 



 
 
 

-6- 
   หลักการที่ 8-พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ 9-ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10-ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   หลักการที่ 11-พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12-ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13-องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ 14-มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ 15-มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16-ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 17-ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 
  ท้ังนี้  องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้)  อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
  ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบท่ี 2 หลักการที่ 8 ใน
เรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริตเป็นหลัก 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
  -Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
  -Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
  -Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วน
ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่า
ท าไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก 
  -Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต  (Unknown Factor) 
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องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  5.1  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
  5.3  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
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อย่างไรก็ตาม  การบริหารความเส่ียงท่ีดีนั้น จะต้องให้คนในองค์กรท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ 
อีกท้ังร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง
ท่ีอาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เทศบาลต าบลซ าสูง ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ข้ันตอนและวิธีการในการ

บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร โดยมีข้ันตอนส าคัญของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 8  ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับ
กรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม 
การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของ
ผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกบัพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การ
ตระหนักและรับรู้เรื่องความเส่ียง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)  องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

3. การบง่ช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ ควรต้อง
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น แหล่งความเส่ียงท้ัง
จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร  ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ตัวขับเคล่ือนหลักและ
แนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายของ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น  ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา 
บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการ 
ตัดสินใจท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานและแบบจ าลองท่ีพัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น 
ระบบการจัดการ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบการระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ 
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ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในแผนงานหรือการด าเนินการนัน้ และรวบรวมประเด็นความ
เส่ียงส าคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นท่ีกังวล เพื่อน ามาจัดท าภาพรวมความเส่ียงขององค์กร 
(Corporate Risk Profile) ท้ังนี้เทศบาลต าบลซ าสูง ได้จ าแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 4  ประเภท 
ได้แก่ 

1)  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

2)  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กรในภาพรวม 

3)  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือ
จากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันท่ีตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

4)  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของ
หน่วยงานก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมท้ังความเส่ียงท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลซ าสูง ซึ่งเมื่อมีความเส่ียงด้านนี้เกิดขึ้น 
จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  ส าหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ี
จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียง โดย การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

1)  การวิเคราะห์ความเส่ียง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ี
ตามมาท้ังในทางบวกและทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุ
ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลท่ี
ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการ
จัดการความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2)  การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ
เส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียง เทียบกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีท่ีระดับ
ของความเส่ียงไม่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวจะได้รับการ
จัดการทันที 



 
 
 

-10- 
การก าหนดเกณฑ์ความเส่ียง  เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงควรสะท้อนถึงคุณค่า 

วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ 
ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ท่ีก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงขององค์กรและมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเส่ียง ได้แก่ ลักษณะและประเภท
ของผลกระทบท่ีสามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 
กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเส่ียง ระดับของความเส่ียงท่ี
สามารถยอมรับได้ ระดับของความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการ 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความ
เส่ียงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 

5  ค่อนข้างแน่นอน 
4  น่าจะเกิด 
3  เป็นไปได้ท่ีจะเกิด 
2  ไม่น่าจะเกิด 
1  ยากท่ีจะเกิด 
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียง 

แบ่งเป็น  5  ด้าน ดังนี้ 
1)  ผลกระทบด้านการเงิน 
2) ผลกระทบด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
3) ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4) ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญของเทศบาลต าบลซ าสูง 
5) ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5  วิกฤต 
4  มีนัยส าคัญ 
3  ปานกลาง 
2  น้อย 
1  ไม่มีนัยส าคัญ 
5.  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  การก าหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการ

น าเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
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ท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ คือ ระดับความเส่ียงท่ีเทศบาลต าบลซ าสูงยอมรับได้ โดยยังคง
ให้องค์กรสามารถด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
                     ท้ังนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาด าเนินการ
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆ กับความเส่ียงอื่นๆ 

แนวทางในการจัดการความเส่ียง 
- การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

มักใช้ในกรณีท่ีความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความ

เส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 
- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้อง

ด าเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการ
สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  คือ  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของ
เฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1)  การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 

2)  การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดท่ีได้เกิดขึ้นแล้ว 

3)  การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4)  การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

ท้ังนี้  ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน กับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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1)  วิธีการด าเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
2)  การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 
                          (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
                             (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง 

3)  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร (Information and Communication)  สารสนเทศเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรท้ัง
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
เหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็น
การรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น และผลของ
การบริหารจัดการความเส่ียงเหล่านั้น  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลง
ล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเส่ียงควรใช้ท้ังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึง่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียน
กิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8.  การติดตาม (Monitoring)  กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายในเทศบาล
ต าบลซ าสูง มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึงการประเมินความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการ
บริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่า 

1)  เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner)  มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และ
บริหารความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

2)  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

3)  ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการ
น ามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน
อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงาน
สถานะความเส่ียง รวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงให้หัวหน้าได้ทราบ  และน าความเส่ียงเข้าเสนอในท่ี
ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป 
 



 
 
 

บทท่ี  3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้

1.  การระบุความเส่ียง 
2.  การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3.  เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
4.  การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6.  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
8.  การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
9.  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จาก
ภารกิจในแต่ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริต
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีและ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือท าการตามข้ันตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  เลือกงานด้านท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
2.  เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 



 
 
 

-14- 
3.  เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานท่ีจะท าการ

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

1.  งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
2.  กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 
3.  รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 

 
ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
  น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเส่ียงตามข้ันตอนท่ี 1 ให้ท าการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเส่ียงใน
ภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วย เนื่องจากกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
อาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมมีาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
Known Factor ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง

ท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
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เทคนิคการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต วิธีด าเนินการ 

การระดมสมอง ประชุม หารือ  ถกเถียง หยิบยก การระดมสมอง หรือท า Work 
Shop ประเด็นท่ีมีโอกาสเกิดความเส่ียง 

การออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาความเส่ียงการ
ทุจริตภารในองค์กร 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ๑  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
 ๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน........................................................................................................................................ 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง.................................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ.............................................................................................โทรศัพท์............ ................................ 
 



 
 
 

-16- 
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ
กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมาท าการประเมิน
ความเส่ียงว่ามีโอกาส หรือความเส่ียงการทุจริต) 

  

 

ตารางท่ี 1  อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียงการ
ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 
 -ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   
ในช่อง Know Factor 
 -หากไม่เคยเกิดข้ึนหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 
 -หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
ก็ได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์สถานะความเส่ียงให้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 
  ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม  : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าท่ีปกติ 

    สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
  

 
 

    

  
 
 
 

    

 

ตารางท่ี 2  น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 1 น ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริตตามไฟสีจราจร 
 -สีเขียว  หมายถึง  ความเส่ียงระดับต่ า 
 -สีเหลือง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับปานกลาง 
 -สีส้ม  หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูง 
 -สีแดง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูงมาก 
 
ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk Level matrix) 

การน าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูง
มากท่ีเป็นสีส้มและสีแดง  มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากกระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ท่ีมีค่า 
1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1-3 เช่นกัน ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี ้

3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนัน้ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนัน้ SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.1) 
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวข้องกบั ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
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  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 

(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางที่ 3  SCORING  ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3     2     1 

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

   
 

  

ตารางท่ี 3  น าข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม  และสีแดง  จากตารางท่ี 2  มาหาค่าความเส่ียงรวม 
               (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  และ  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางที่ 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 

 
ค่าควรเป็น 1 

 
ตาราง  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

  
× 

 
× 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  × × 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  × × 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process × ×  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth × ×  
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ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk  Profile) ท่ีได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยท่ี 
    

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
 
                    ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Profile)  แบ่งพื้นท่ีเป็น  4  ส่วน  
โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ าหรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-20- 

 
 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
  ให้น าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ  (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไมม่ีความเข้าใจ 

ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช ้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 

ตารางท่ี 4  ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม
ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงเรื่องท่ีจะท าการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหาร
จัดการความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
  ใหเ้ลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk-Control 
Matrix Assessment ในตารางท่ี 4  ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท า
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความ
เส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการ
ทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพิ่มเติม) 
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ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง................................................................................... 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
   
   
   
 ตารางท่ี 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4  ตามล าดับ  
ความรุนแรงความเส่ียงท่ีมีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยนัผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ 6  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ท่ี มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
   

 
   

   
 

   

 ตารางท่ี 6  ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี 5  ว่า
อยู่ในสถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 

  สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 3 
  สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรงมากกว่า 3 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 
ซึ่งในขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 
  7.1  เกินกว่าจะยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  7.2  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ (สถานะสีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  7.3  ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง  (สถานะสีเขียว Green) 
  

ตารางที่ 7  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 7.1  สถานะสีแดง  (Red)  เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 

  
 

  
7.2  สถานะสีเหลือง (Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 

  
 

 

สีแดง : เกินกว่าจะยอมรับ 

สีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว : ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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7.3  สถานะสีเขียว  (Green)  ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

  
 

 
ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม  ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง  ความ
เส่ียงระดับต่ า  สีเหลือง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับปานกลาง  สีแดง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูงมาก 

 
ตารางที่ 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ท่ี 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต  (เขียว  เหลือง  แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

  
 
 
 
 

  

 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเส่ียงทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล 
ขึน้อยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................................................... 
 

หน่วยงานท่ีประเมิน............................................................................................................................................. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
 
.............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ผลการด าเนินงาน  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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ตารางที่ 10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1.................................................................................. 

2................................................................................. 
3.................................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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กระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ-จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจ ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
1)  การเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

-  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
-  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
-  จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
-  การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

2)  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
-  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
-  การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
-  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
-  จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินความเสีย่งการทุจรติ 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 

   ๑.  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

   ๒.  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

   ๓.  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 

 

ช่ือหน่วยงาน   เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ผู้รับผิดชอบประเมินความเส่ียง  นางสุชัญญา  ขันแข็ง ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 



 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ข้อ 

 
รายการ 

การประเมินความเส่ียง 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูง
มาก 

 
1 

ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้าน
จัดสรร/โรงงาน 

     

2 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง 
(ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอ านายความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง
ว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

     

3 เจ้าหน้าท่ีของรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

     

4 เจ้าหน้าท่ีของรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการใช้อาคารในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาต
หรือท่ียื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     

5 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง      
6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่า

คุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ 
     

7 พนักงาน เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน
การยื่นค าของจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียก
รับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ 

     

8 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดท่ี
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

     

9 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

10 การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มี
การรับเรื่องไว ้

     

11 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์      
12 การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
     

13 เจ้าหน้าท่ีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้การรายงาน
การรับเงินประจ าวันน้อยกว่าท่ีรับไว้จริง/รับเงินและออก
ใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็ค น าฝากธนาคารใน
วันนั้นแต่น าฝากในภายหลังและอาจน าเงินสดไปใช้ส่วนตัวก่อน 
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14 ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาใน
การพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจ าเป็น
จะต้องท าการพิจารณาเกิน 1 วันท าการ เช่น กรณีมีความ
จ าเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นท่ีท า
การตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต 
มีความเส่ียงท่ีเจ้าหน้าท่ีอาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอรของการพิจารณา 

     

15 รับสินบนเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน      
16 การตรวจสอบสถานท่ีต้ังท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมี

การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีท่ีต้ังสถาน
ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

     

17 การสุ่มตรวจสอบสถานท่ีต้ังสถานบริการ/สถานประกอบการท่ี
ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายท่ี
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

     

18 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายท่ีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

     

19 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือช่ือ แก้ไขแบบส ารวจ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน มีการ
ใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลท่ีเสียชีวิตหรือบัตร
ประชาชหมดอายุ เป็นต้น 

     

 
 

20 

รูปแบบความเส่ีงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าท่ี 
การเข้าตรวจหรือเยี่ยม สถานท่ีของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน 
ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนาน าไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน 

     

21 การเปล่ียนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา 
หรือจากเบาเป็นหนัก 

     

22 การบิดผันข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนคดีอาญา      
23 การท าบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อท าการ

ตรวจค้นกรณีผู้ประกอบการร้านค้านั้น  ๆท่ีไม่จ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
     

24 การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือน กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ 
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25 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ท่ีเอื้อ
ประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

26 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อส่ังการต่างๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

27 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยจ่างๆ ให้กับพรรคพวก มี
ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 

     

28 การแต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กบัพรรคพวก 
มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 

     

29 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขาย
ต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย 
การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

     

30 การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าท างาน/การ
เรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจ๊ียะ) เพื่อแลกกับการเข้าท างาน 

     

31 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นท่ี หรือ
จัดท าโครงการท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ในภายหลัง 

     

32 เจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม 
เช่น การปลอมระวางแผนท่ีมีการปกปิดและให้ถ้อยค ารับรอง
อันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพท่ีดิน 

     

33 ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ 

     

 
 

34 

รูปแบบความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูด
น้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบส่ัง
จ่าย ส่วนน้ ามันท่ีเหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดย
เจ้าหน้าท่ีร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

     

35 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

     

36 ยักยอกเงินหลวง ปลอกแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย      
37 การสืบราคาท่ีก าหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา

จากผู้ประกอบการจริง 
     



 
 
 

หน้า 4/4 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ข้อ 

 
รายการ 

การประเมินความเส่ียง 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูง
มาก 

38 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การ
ออกแบบโครงสร้างมีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ท่ี
เกินความจ าเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

39 คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบ้ียประชุม 
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็น
สาระส าคัญ 

     

40 คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการ
ประชุมท่ีเกินความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบ้ีย
ประชุม 

     

41 การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานท่ีแอบแฝงหรือท่ีเกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

     

42 มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูง
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 

     

43 มีการล็อกสเปควัสดุท่ีท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน      
44 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน

หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
     

45 คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานท่ีก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจา
กับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามท่ีผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปท าการ
ตรวจรับงานก่อสร้าง 

     

46 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเล้ียงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

     

47 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมาเป็นคู่สัญญาต้ังแต่เริ่มต้น 
เพื่อก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่าง
แท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียง
การด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับเอกชน 

     

48 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดย
วิธีพิเศษ 

     

 



 
 
 

 


