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อำเภอขามสะแกแสง  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 



 

 

  

 

คำนำ 
เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 

ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต การแก้ไขปัญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรท่ีร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มี
การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือน 
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                 
ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ               
ท่ีกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้จึงได้
ดำเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 

 
 



 

 

  

 
 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต        ๑ 

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต        ๑ 

วิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต         ๑ 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต         ๒ 

การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง การทุจริต        ๒ 

เมทริกซ์ระดับความเส่ียง          ๓ 

การประเมินการควบคุมความเส่ียง         ๔ 

มาตรการประเมินความเส่ียงการทุจริต         ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง  อำเภอขามสะแกแสง  จงัหวัดนครราชสีมา 

************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้นการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แกบุ่คลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายใน
องค์กรท่ีอาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ท่ีจะเกิดการกระทำการ
ทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต: เพื่อให้เทศบาลตำบลขามสะแกแสง มี
มาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต ซึ่ง
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

จะแบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑) ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีม ี

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
๓) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
๓. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเส่ียงของการดำเนินงาน
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลขามสะแกแสงท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การระบุความเสี่ยง (Rick Identification) 
  การประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดท้ัง ในระดับงบ
การเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและ สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน  รวมถึงการควบคุม
ภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุ     
 



 

 

  

-๒- 

เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  และเล็งเห็นว่าความเส่ียงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของเทศบาลตำบล                  
ขามสะแกแสง ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

Known Factor ความเส่ียงท่ีเคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์คาดการณ์

ล่วงหน้าในอนาคต 

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
  ๑. ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
  ๓. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ✓  

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต 
หรือการรับรองสิทธิต่างๆ 

 
✓ 

การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

✓  

 
๕. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
  ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

◼ สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 
◼สถานะสีเหลือง :  ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความระมัดระวังใน
      ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
◼สถานะสีส้ม  :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  
      หลายฝ่ายภายในองค์กร มีหลายข้ันตอนจนยากกว่าการควบคุม 
◼สถานะสีแดง :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล 

ภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ
กำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

 



 

 

  

-๓- 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตางรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   
✓  

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต 
หรือการรับรองสิทธิต่างๆ 

 
✓   

การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  ✓   

๖. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rick Lever matrix) 
  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
  ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 
  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อหระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

ตารางที่ ๓ ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
 
ระดับความเส่ียงต่ำ 

 
1 – 3 คะแนน 

 
เขียว 

ยอมรับความเส่ียง (มีผลกระทบหน่วยงาน 
ภายใน สำนัก/กอง) 

 
ระดับความเส่ียงปานกลาง 

 
4 – 9 คะแนน 

 
เหลือง 

ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการควบคุม  
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน สำนัก/กอง) 

 
ระดับความเส่ียงสูง 

 
10 – 16 คะแนน 

 
ส้ม 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง ให้อยู่ใน  
ระดับท่ียอมรับได้ (มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
ภายใน ส่วน/กอง ) 

ระดับความเส่ียงสูงมาก ต้อง มี 
มาตรการควบคุมความเส่ียง  
หรือหลีกเล่ียงความเส่ียง โดย 
การ หยุด ยกเลิก เปล่ียนแปลง 
กิจกรรม 

 
17 – 25 คะแนน 

 
แดง 

มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือ 
หลีกเล่ียงความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก  
เปล่ียนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบต่อ 
บุคคลภายนอก) 

 



 

 

  

-๔- 

ตารางที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk  Level matrix) 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความจำเป็น 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
 จำเป็น×รุนแรง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๓ ๒ ๖ 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธิต่างๆ 

๑ ๒ ๒ 

การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

๒ ๒ ๔ 

๗. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ระดับการควยคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
  ดี  หมายถึง  จัดการได้ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้  หมายถึง  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับ
มอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  ต่ำ  หมายถึง  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมการเสี่ยง  

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง

ระดับต่ำ 
ค่าความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง

ระดับสูง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สูง  ✓  

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในการ
ออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ต่างๆ 

ปานกลาง ✓   

การนำทรัพย์สินของทางราชการมา
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปานกลาง  ✓  

 
 

  



 

 

  

-๕- 

๘. มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ประเด็นความเส่ียง รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านความเส่ียงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด และ

เผยแพร่ประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้

ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 

ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ ทุกกอง/สำนัก 

ด้านความเส่ียงการทุจริตในความ

โปร่งใสของการใช้อำนาจและ

ตำแหน่งหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในการ
ออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ต่างๆ 

กำชับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ไม่กระทำการ

ใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ ทุกกอง/สำนัก 

ด้านความเส่ียงการทุจริตในความ

โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้

ประโยชน์ส่วนตัว 

จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของเทศบาล 

เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีการตรวจสอบ

ทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอและมอบหมาย

เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นการเฉพาะ 

ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ ทุกกอง/สำนัก 

 


