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คำนำ 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุก
องค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

  การนำเครื่องมือประเมินการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ว่าการ
ดำเนินการต่างๆ ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด ก็จะประสบกับปัญหา
ที่น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการตระเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว โดยเป็นส่วน
หนึ่งของการปฎิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภารงานแต่อย่างใด 

  สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
เทศบาลฯ โดยนำโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต    
มาทำการประเมิน ตามประเภทความเส่ียงการทุจริต กล่าวคือ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี และความเส่ียงการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งดำเนินการ
กำหนดมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต
ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความเป็นมา 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย                
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      
โดย ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”          
โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการ
กำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน 
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อม
ท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปล่ียน
แนวคิด ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอาย
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

  ย ุ ทธศาสตร ์ ช าต ิ ว ่ า ด ้ วยการป ้ องก ันและปราบปรามการท ุ จ ร ิ ต  ร ะ ยะท ี ่  3                             
(พ.ศ. 2560 –2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสรา้งวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื ่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับจากทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ               
ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคม ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกเน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

  เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน เล็งเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ การทุจริตนอกจากการ
ให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เทศบาลฯ จึงเห็น
ความจําเป็นที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดําเนินงาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการ
สั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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การประเมินความเสี่ยง 

  ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุท่ีไม่พิงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้
เกิด ความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไวัเบี่ยงเบนไป
หรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง               
การดำเนินงานใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยง
ดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เข่น กาววางกลยุทธ์และแผนงาน              
การตัดสินใจของผู ้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารงานการเง ิน และโครงการที ่เกี ่ยวข้อง              
การปฏบิัติงานภายในท่ีทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

  การบริหารความเสี ่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความ
เสี่ยงและขนาดของความเสี ่ยงที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมไ ด้          
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ 

  ความจำเป็นของการบริหารความเส่ียง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรชี่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ 
หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู ้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องตำเนินงานภายใต้สภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง      
ความต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมี
ผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหาร
ความเส่ียง ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง ให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

  1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

  มาตราการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต การออกแบบและการปฎิบัติงานตามมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อตา้น
การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร อันถือได้ว่าเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนํา
เครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อยา่งใด 
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  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต คือ เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ                  
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต                 
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

  2. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  

  การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
และเป็นการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ี
มี โดยการรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ
ภายใน จะเป็นในลักษณะกํากับติดตามความเส่ียง เป็นการสอบทานในลักษณะ Post-Decision   

  3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2 0 1 3  ( Committee of Sponsoring Organizations 2 0 1 3 )  ซ ึ ่ ง ม า ต ร ฐ าน  COSO                   
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทาง
ด้านการควบคุม ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทํารายงานทางการ
เ ง ิ น  Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies คร ั ้ งท ี ่  2    
เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 
ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : 
Framework and Appendices การปรับปร ุงในปี  2013 นี ้ย ังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี  1992              
ท่ีกําหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ใหชั้ดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการ
สอดส่อง ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายใน จึงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
ท่ีจะตอบสนอง ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

  สําหรับมาตรฐาน COSO 2013  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

   หลักการท่ี 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการท่ี 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
   หลักการท่ี 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
   หลักการท่ี 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการท่ี 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   
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   หลักการท่ี 6 - กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการท่ี 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
   หลักการท่ี 8 - พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   หลักการท่ี 9 - ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   หลักการท่ี 10 - ควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ 
   หลักการท่ี 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
   หลักการท่ี 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฎิบัติได้ 

  องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

   หลักการท่ี 13 - องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการท่ี 14 - มีการส่ือสารขอ้มูลภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อ
      การควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

   หลักการท่ี 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการท่ี 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา
       และเหมาะสม 

  ท ั ้ งนี้  อง ค์ประกอบการควบค ุมภายในแต่ละอง ค์ประกอบและหล ักการจะต้อง             
Present & Function (มีอยู่จริง และ นําไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้
การ ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้

   Corrective : แกไ้ขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก 

   Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบ       
ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น 
แกผู้่บริหาร    

   Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)    
ทั้งที่รู้ว่าทําไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เป็นช่องว่างให้การ
ทุจริต เข้ามาได้อีก 
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   Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปจัจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า 
ในอนาคต (Unknown Factor) 

  4. องคป์ระกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที ่น ําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ              
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ  คุณภาพการควบคุม 
กํากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา   
ตามทฤษฎี สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
องค์ประกอบของการทจุริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 

  5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน 
ดังนี้ 

   5.1 ความเส ี ่ยงการท ุจร ิตท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการพ ิจารณาอน ุม ัต ิ  อน ุญาต               
(เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 

   5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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  6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 

   1. การระบุความเส่ียง 
   2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
   3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
   4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
   5. แผนบริหารความเส่ียง 
   6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
   7. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
   8. การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
   9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

  ขั้นตอนในการเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ก่อนทําการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน          
จากภารกิจ ในแต่ละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซึ่งการประเมินความเส่ียงการทุจริตนี้ ได้จําแนกขอบเขตของ
การประเมินไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ
ตําแหน่งหน้าท่ี และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการ
ดําเน ินงาน ที ่อาจก่อให้เก ิดการทุจร ิต และจัดเตร ียมข้อมูลขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน หร ือแนวทาง          
หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมิน ความเส่ียง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ



- 7 - 

 

 

ตัวอย่าง 

    
  

 

   

 

 

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฎิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต

2. เลือกกระบวนงาน จากการที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต

1. เลือกงานด้านที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต

3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

1. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
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  ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  นําข้อมูลที ่ได ้จากข ั ้นเตร ียมการในส่วนรายละเอ ียดข ั ้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์                
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ทําการระบุความเสี ่ยง                 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน 
ต้องคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินด้วย เนื่องจากในการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนอาจไม่พบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ ในการดําเนินงานท่ี
ไม่ได้อยูใ่นขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข ความเส่ียงการทุจริต
นั้นอยู่แล้ว 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

 

(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต  ของ
กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา ทําการ
ประเมินความเส่ียงว่ามีโอกาส หรือความเส่ียง
การทุจริต) 

  

    
    

 

 ตารางที่ 1 - อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความ
เส่ียงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด      
      - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยู ่แล้ว ให้ใส่เครื ่องหมาย √       
ในช่อง Known Factor     
      - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า      
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง Unknown Factor    
      - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว ่าเป็นประเภท Known Factor หรือ       
Unknown Factor ก็ได้ 

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 

  ให้นําข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละ
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเส่ียงใน
ช่องสีไฟจราจร     

  ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้    
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   - สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ   
   - สถานะสีเหลือง : ความเสี ่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้   
   - สถานะสีส้ม : ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน      
หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าท่ีปกติ   
   - สถานะสีแดง : ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)   

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

      

      

      

  

 ตารางท่ี 2 นำโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 1 นำมาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริตตาม
ไฟสีจราจร 

  ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

  นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูง จนถึงความเส่ียงระดับสูงมาก 
ท่ีเป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจําเป็นของการเฝ้า
ระวัง ท่ีมีค่า ๑ - ๓  คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังนี้ 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น X รุนแรง 
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 ตารางท่ี 3 นำข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาค่าความเส่ียง
รวม (ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

  ๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้     

   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการ 
ป้องกัน ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน   
นั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจําเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น   

ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

  ค่าควรเปน็ ๓  หรือ  ๒ ค่าควรเปน็ ๑ 

    

 ตารางท่ี ๓.๑  เกณฑ์พิจารณาระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเปน็ MUST 
หรือ SHOULD  

  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้    

  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 

   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓    

   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓    

   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย Stakeholders  รวมถึง หน่วยงานกํากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 

  ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

  นำค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมิน การควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้   

  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร                          
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม   

  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเขา้ใจ   

  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเขา้ใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง    

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
คณุภาพ 

การจดัการ 

คา่ประเมนิการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 

คา่ความเสีย่ง 
ระดบัตำ่ 

คา่ความเสีย่ง 
ระดบัปานกลาง 

คา่ความเสีย่ง 
ระดบัสงู 

 ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค้อนข้างสูง 

 อ่อน ปานกลาง ค้อนข้างสูง สูง 

 ตารางที่ 4 ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม 
ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียง เรื่องท่ีทําการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นําไปบริหารจัดการ
ความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
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  ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

  เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 
Matrix Assessment ในตารางที ่ ๔ ที ่อยู ่ในช่องค่าความเสี ่ยง อยู ่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง             
มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทําการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยง 
การทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจ 
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต นํามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพิ่มเติม) 

ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง........................................................................................ 

ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

   

   

   

   

 ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลําดับ 
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

  การติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผน
บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น ๓ สี  ได้แก่ สีเขียว  สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง    

ที ่ มาตรการปอ้งกนัการทจุรติ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลอืง แดง 
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 ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕      
ว่าอยู่ในสถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ท่ียังแก้ไขไม่ได้ 

  สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพิ่ม (ยังไม่เกิด       
แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 

  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ 
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรง < 3 
(เกิดข้ึนแล้ว แต่ยอมรับได้) 

  สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 (เกินกว่าการยอมรับ) 

  ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

  นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะความเส่ียง
การทุจริต ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมี
กิจกรรม หรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 

   ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม    

   ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)    

   ๗.๓ ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางที่ 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 

 7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

  

    

  ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

  เป็นการจัดทํารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู ่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี ่ยง สีเขียว หมายถึง                 
ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก               
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง  

ที ่
สรปุสถานะความเสีย่งการทจุรติ (เขยีว เหลอืง แดง) 

เขยีว เหลอืง แดง 

 

   

 

  ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  เป็นการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต           
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห่วงระยะเวลาของ     
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................ 
หน่วยงานที่ประเมิน ..................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
ส ถ า น น ะ ข อ ง ก า ร
ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

    ยังไม่ได้ดำเนินการ 
    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
    เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
 

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

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

ผลการดำเนินงาน 
 

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

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

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

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

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

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

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างป ี(ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่ขอ      ..................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ        ..................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเดิม  
ชื่อแผนบริหารความใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ............................................................................. 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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  7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

        โดยเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน    
ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

  ชื่อกระบวนงาน/งาน การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง/ขออนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์/การชำระภาษี 

  ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง 

ตารางที่ 11 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ขั้นตอนย่อย ท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความละเอียด 
รอบคอบ ของเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื ้อประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

 

2. ขั้นตอนหลัก การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ขั้นตอนย่อย ท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
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  7.2 การวิเคราะสถานะการณ์ความเสี่ยง 

   ความหมายของสถานะการณ์ความเส่ียงตามไฟสีจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

         สถานะสีเขียว : ความเส่ียงต่ำ 

         สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวัง ในระหว่างปฎิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

               สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าท่ีปกติ 

           สถานะสีแดง : ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที ่เกี ่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ  

ตารางที่ 12 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)   

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ขั้นตอนย่อย ท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
- ม ีกระบวนงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับการใช้ความละเอ ียด 
รอบคอบ ของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 

 

 

  

2. ขั้นตอนหลัก การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ขั้นตอนย่อย ท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ท่ี 
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ
ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 

 

 

  

 

  7.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

  7.1 ระดับความจำเป็นของกาวเฝ้าระวัง 
        ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 
        ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก 
        ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
  7.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
        ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
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        ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
        ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/้องค์ความรู้ 

ตารางที่ 13 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จำเป็น X รุนแรง 

1 การพ ิ จารณาอน ุม ั ต ิ  อน ุญาต 
ข ั ้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

2 2 4 

2 การพ ิ จารณาอน ุม ั ต ิ  อน ุญาต 
ขั ้นตอนการใช้ด ุลพิน ิจพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

2 2 4 

 

ตารางที่ 14  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 การพ ิ จารณาอน ุม ั ต ิ  อน ุญาต 

ข ั ้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

2 1 

2 การพ ิ จารณาอน ุม ั ต ิ  อน ุญาต 
ขั ้นตอนการใช้ด ุลพิน ิจพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

2 1 

 

ตารางที่ 15 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

1. การพ ิจารณาอน ุม ัต ิ  อน ุญาต ข ั ้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

   

2. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขั ้นตอนการใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
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  7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

  ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู ้ใช้บริการ/    
ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ ่มเกิดจากรายจ ่าย              
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง    

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ 
คณุภาพการ

จดัการ 

คา่ประเมนิการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 
คา่ความเสีย่ง 

ระดบัตำ่ 
คา่ความเสีย่ง 

ระดบัปานกลาง 
คา่ความเสีย่ง 

ระดบัสงู 

1. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

ดี    

2. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขั้นตอน
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

ดี    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

            


