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  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ          
ซึ่งปัญหาเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นต่อที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ 
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า 

  เทศบาลต าบลเชียงเครือ จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1. บทน า 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะ
ปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบและ
ตอบโต้ได้อย่างอย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระท าทุจริตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเครือ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-
Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเทศบาลต าบลเชียงเครือ มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน     
การค้นหาหรือตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

2. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 2.1 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ส่งต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลต าบลเชียงเครือ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
ขององค์กร และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของเทศบาลต าบลเชียงเครือ เกิดความตระหนักให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. ค าจ ากัดความ 
 การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจใน
ต าแหน่ง หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ หรือการให้
ค ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการขัดต่อ
ศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ด าเนิน
ธุรกิจกับองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์ (ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้  
สัญญาว่าจะให้ มอบให้การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใด
อย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  
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 ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าที่มีตัวตน ได้แก่ เงินสด เช็ค ตราสารหนี้ ตราสารทุน 
ยานพาหนะ สินค้า เครื่องจักร อาคาร ที่ดิน เป็นต้น  
 ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าไม่มีตัวตน ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง  
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม สัญญาเช่า หรือสิ่งอ่ืนใด      
ในลักษณะเดียวกัน  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสถานการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานมีบาทบาทหน้าที่หรือ ความสัมพันธ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบทบาท
หน้าที่ในเทศบาลต าบลเชียงเครือ ท าให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นขาด
ความเป็นอิสระและเป็นกลาง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จึงท าให้ผู้บริหาร หรือพนักงานนั้นต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่
ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลต าบลเชียงเครือ และอาจ
น าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการ
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้ เทศบาลต าบล
เชียงเครือสูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือ ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ส่วนตนและ
ผู้อื่น (เช่น คนในครอบครัว ญาติ พวกพ้อง เป็นต้น)  
 การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทาง
การเงิน เช่น การบันทึกการเงิน งบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน เช่น รายงานการบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือปิดบังการยักยอก
ทรัพย์สิน บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูล หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเพ่ือหาประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน ซึ่งส่งผลให้รายงานนั้นขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

4. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee 
of Sponsoring Organizations 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 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร   
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 
 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและ
น าไปปฏิบัติได้  อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

5. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง 
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการ
ควบคุมก ากับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุน
การกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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6. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เทศบาลต าบลเชียงเครือ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 
7. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 7.1 การระบุความเสี่ยง 
 7.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 7.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 7.4 การประเมินการควบคุมภายใน 
 7.5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 7.6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 7.8 การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 
 7.9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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7.1 การระบุความเสี่ยง  
  การระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มี
ความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(รับรู้ว่าเคยเกดิมาแล้ว) 

Unknown Factor 
(คาดการณ์วา่อาจต้องเกดิ)   

1. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

อาจมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี
ที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

  

1.2 การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

  

2. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  

การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย  
การด าเนินการทางวินัย 

  

2.2 การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงาน โดยน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

  

3. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของ

หน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการ
น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

  

3.2 การให้และรับของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ในรูปแบบของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอ่ืน 

  

3.3 เจ้าหน้าที่มีเจตนาเปิดบังข้อมูล และเบิกจ่ายเงินราชการ
ตามสิทธิที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก 

  

3.4 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา   

หมายเหตุ:  
 Know Factor: ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
 Unknown Factor: ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประการล่วงหน้าในอนาคต 
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 7.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง  
  วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต แบ่งออกเป็น 
  สถานะสีเขียว:  ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง:  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม:  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน   
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม        
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง:  ความเสี่ ย งระดับสู งมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรืออย่างสม่ าเสมอ 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือ

ประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

    

1.2 การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

    

2. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
    

2.2 การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน โดยน า
เวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

    

3. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้

โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

    

3.2 การให้และรับของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใดส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้
หรือบุคคลอ่ืน 

    

3.3 เจ้าหน้าที่มีเจตนาเปิดบังข้อมูล และเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก 

    

3.4 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา     
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 7.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
  ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
  7.3.1 ระดับความเสี่ยงเฝ้าระวัง 
  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง    
มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ 
MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขัน้ตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความ
จ าเป็นที่ต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก  

MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ

ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย 

2  

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการ
น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

2  

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 3  

  7.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Leaning and Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

1 2 3 

1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

 2  

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการ
ขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

  3 

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา   3 
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  7.3.3 สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น X  
ความรุ่นแรง 

1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

2 2 4 

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขอ
อนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

2 3 6 

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 3 3 9 
 
8. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี:  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม 
  พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน:  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย             
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ  
การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการ 
ทางวินัย 

พอใช้ 

   

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการ
ขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

พอใช้    

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา พอใช้    
 
 
 
 



 

 
9 

9. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ล าดับ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และ
อาจมีการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติระเบียบ
การใช้ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าประกาศ มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบโดย
ทั่วกัน 
 

3. การตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตาม
สัญญา 

ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจสอบพัสดุให้เป็นไป 
ตามสัญญาและมีหลักฐาน
ภาพถ่ายพัสดุทีแ่ล้วเสร็จ  
ซึ่งสามารถดูภาพได้เพ่ือสอบทาน
พัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา 
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10. การจัดท ารายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 เพ่ือติดตามเฝ้าระวังการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต และเพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ 
 สีเขียว (ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง)  
  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไขได้ทันที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
 สีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) 
  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ 3 

ล าดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1. ความไม่โปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย  
การด าเนินการทางวินัย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม 
ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

   

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และ
อาจมีการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติระเบียบ
การใช้ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าประกาศ มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบโดย
ทั่วกัน 
 

   

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุตรวจสอบพัสดุให้เป็นไป 
ตามสัญญาและมีหลักฐาน
ภาพถ่ายพัสดุทีแ่ล้วเสร็จ  
ซึ่งสามารถดูภาพได้เพ่ือสอบทาน
พัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา 
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11. การจัดระบบความเสี่ยง 
 1. สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - 

 2. สถานะสีเหลือง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล 
- จัดให้มีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูปของ
คณะกรรมการ  
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑก์ารประเมินผลในหน่วยงาน 
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น เกี่ยวกบัการประเมินผล
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และ
อาจมีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตใช้พัสดุ การเบิก
พัสดุ และการยืมพัสดุ 
- จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ โดยให้ระบุรายละเอียด
การขอน าไปใช้งาน และมีการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจทุกครั้ง 

การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น
หรือกลุ่มงานอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถ  
มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต 
- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

 3. สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - 
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ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

 นายจตุรภัทร  อุปพงษ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  
109 หมู่ที่ 14 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท์ 0 4275-4021 
www.chkr.go.th 

 
 

ผู้จัดท า 


