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เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ  และเป็นเจตจ านงของ
เทศบาลต าบลวังชัยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ 
 

เทศบาลต าบลวังชัย  ได้จัดวางระบบเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตามกรอบ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   โดยได้พิจารณาคัดเลือก
กระบวนงาน  จ านวน ๓ กระบวนงานในด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลวังชัยและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกฝ่าย จัดท ามาตรการป้องกันและน ามาตรการมาด าเนินการเพ่ือ
การป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1 
 

ความเป็นมา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖0 รับทราบมติคณะกรรมการต่อด้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช.ที่ ๑/๒๕๖o เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖0 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ 
"ปี ๒๕๖0 เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาตของทางราชการต่อด้านการรับ
สินบนทุกรูปแบบ" ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) ในฐานะเลขาบุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผล
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Percepion Index : CPI) ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒5 
มกราคม ๒๕๖o ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐1 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๗๖ จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินเกี่ยวข้องกับการอ านวยความ
สะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่า
ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการส ารวจจากนักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาค
ธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆมากน้อยเพียงใด 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรร
มาภิบาล  เพ่ือลดปัญหาการทุจริต   จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการ
ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนน
แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐให้
ด าเนการตามค าสั่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ ๖๙/๒๕๕9  ลงวันที่  8  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตราการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตมิชอบส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าคู่มือเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการ
สั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า  CPI 

เทศบาลต าบลวังชัย โดยคณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายในเรื่องของ
การป้องกันและป้องปรามการทุจริตซึ่งเป็นวาระของชาติและจังหวัดขอนแก่นในการที่จะก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัด
วางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพ่ือค้นหา ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาล
และจัดวางมาตรการป้องกันในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อมีให้เกิดความเสียหายขึ้นในองค์กรได้ 

 



2 
ส่วนที่  2 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงต้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน   ที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการ  ทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือ  ประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน   หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีมาตรการ
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒. ความหมาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน 
 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน  COSO  

๒oo๓ (Committee of Sponsoring Organization ๒0๑๓) ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ ส าหรับ
มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ 

ส าหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการ
ที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก   

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
• Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
• Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่ 

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
• Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor)  ทั้งท่ีรู้ว่าท า
ไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 



3 
 

• Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้าใน 
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

 

๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 

หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส  ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ 
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม 
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ.ห้

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออบุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
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๖. ขั นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

    ขั นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
         ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน ๑. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัย 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการขอใช้ 
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลัง 
ที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือต้องการผลประโยชน์ใน 
การเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าใน
วงเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตาม 
สิทธิในวงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จากการให้ 
ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม 
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด 
จ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมี 
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 
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Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด 
 

ขั นตอนที่  ๒  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียตดังนี้ 

      สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาบตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ขัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิตหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการขอใช้ 
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลัง 
ที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือต้องการผลประโยชน์ใน 
การเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูง
กว่าความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตาม 
สิทธิในวงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จากการให้ 
ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม 
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด 
จ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมี 
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 
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      ขั นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level matrix) 
๓.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
      ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
      ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
      ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
๓.๒ ระตับความรุนแรงของผลกระทบ 
      ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล ในระดับท่ีรุนแรง 
      ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล ในระดับไม่ขุนแรง 
      ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/ การเรียนรู้ / องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING 
 
 
ที ่

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของ 

การเฝ้า 
ระวัง 

3  2  1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

 
3  2  1 

ค่าความ
เสี่ยงรวม 
จ านวน 

X 
รุนแรง 

1 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือ
ต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่า
ในวงเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่
เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จากการให้ 
ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง 

2 3 6 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตามหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

3 3 9 

3 การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียว จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 

3 3 9 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั นตอนรอง 
SHOULD 

1 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการขอใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่
เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือต้องการผลประโยชน์ในการ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่
สูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิในวงเงิน
ที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จากการให้ 
ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง 
 

2  

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  เ ช่ น  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
 

3  

3 การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 
 

3  
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ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 
 

 x x 

 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม financial 
 

 x x 

 

ผลกระทบต่อผู้ช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย customer/user 
 

x x  

 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal process 
 

 x x 

 

ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth 
 

x x  

 
ขั นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ใด้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี  4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพ
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการ
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัย
จริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือ
ต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
สิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงกว่า
ความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิใน
วงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จาก
การให้ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้
พักอาศัยอยู่จริง 

 
ดี 

 
ต่ า 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
สูง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ  
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับ
ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

 
ดี 
 

 
ต่ า 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
พอใช้ 

 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
สูง 

การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดย
มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 

 
ดี 
 

 
ต่ า 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
พอใช้ 

 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
สูง 

 

ขั นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ใน 

ช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเพ่ือมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม 
ระดับความรุนแรง 
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ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลวังชัย 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 
 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการ
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริง
ในบ้านหลังที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือต้องการ
ผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือ
จัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง 
เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จากการ
ให้ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พัก
อาศัยอยู่จริง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการ
เบิกค่าเช่าบ้านของผู้ขอใช้สิทธิเบิก โดยท าการติตตาม  
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล
ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง หาก
พบว่าผู้ขอใช้สิทธิไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง องค์กรจะต้อง
ด าเนินการทางวินัย ละมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด   
2. ตรวจสอบ ติดตามการช าระภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  
ของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าตามข้อตกลงในสัญญาเช่า 
3. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ 
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ  
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับ
ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึก 
๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
4. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ 
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

3 การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่
ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 

1 ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ 
การอบรมเพ่ือให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ 
จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
2. ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่าง 
เพียงพอ 
3. หวัหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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  ๔.หากพบว่ามีการกระท าความผิด องค์กรจะต้อง 

ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยผีกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจิตส านึก 
๖.จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด 
จ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

ขั นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต บ่งออกเป็น ๓ สี ได้แก่ 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ 

นโยบายโครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุ่นแรง < 3 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ 

ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ขอใช้ 
สิทธิเบิก โดยท าการติดตาม ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมูลจาก
บุคคลใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
ทราบข้อเท็จจริง หากพบว่าผู้ขอใช้สิทธิ
ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง องค์กรจะต้อง
ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 
2. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี 
ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท า
การขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพัก
อาศัยจริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก 
เพ่ือต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามสิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงกว่า
ความเป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิใน
วงเงินที่เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จาก
การให้ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้
พักอาศัยอยู่จริง 

   

2 1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน
องค์กรเข้าใจระเบียบ  ข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
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ที ่
 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ 

บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจิตส านึก 
๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 
๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี 
ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ  
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับ
ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

   

3 ๑. จัดท าแผนการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้แก่บุคลากรให้เข้าใจระเบียบ  
ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ
ระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒. ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติ 
งานอย่างเพียงพอ 
๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 
๔. หากพบว่ามีการกระท าความผิด 
องค์กรจะต้องด าเนินการทางวินัย 
ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ 
บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจิตส านึก 

การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดย
มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 

   

 

เกินกว่ายอมรับ 
 
  

      
 

 

 

สีแดง 

สีเหลือง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ขั นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ  

โดยสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม โดย 
แยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
๗ .๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 - 
 

- 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ  
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับ 

ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้น าทรัพย์สิน
ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
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 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ 
- กรณีเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยท าการ
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัย
จริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ท าสัญญาเช่าหลอก เพ่ือ
ต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
สิทธิ หรือจัดท าสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงกว่าความ
เป็นจริง เพ่ือต้องการน ามาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่
เพ่ิมข้ึน 
- กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพ่ือหารายได้จาก
การให้ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้
พักอาศัยอยู่จริง 

ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านเป็นเท็จ 

การจัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัย 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดย
มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจงใจทุจริต 

ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้จงใจทุจริต 
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ขั นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มี 
สิทธิได้รับ 

  

2 
 

 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 

3 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัย 

  

 
ขัน้ตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารเทศบาลต าบล 
วังชัย ทุกไตรมาส ตามตารางที่ ๙ และ ๑๐ 
 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่............................................................... .... 
หน่วยงานที่ประเมิน............................................................................................................................. ........... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการจดัการ
ความเสี่ยง 

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

ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................  
............................................................................................................  
............................................................................................................ 
............................................................................................................  
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ระหว่างป ี
(ทดแทน แผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่ขอเสนอ............................................................................................................................. ........... 
วันทีเ่สนอขอ............................................................... .....................................................................................  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.............................................................................................................  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลวังชัย 
ที ่128/๒564 

เรื่อง  แต่งตั งคณะท างานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลวังชัย 
--------------------------- 

 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สนง.ป.ป.ท.) 
ได้มีการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต  จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาตังกล่าว  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในถารตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดย ส านักงาน ป.ป.ท.ได้
จัดท าคู่มือเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการเทศบาลต าบลวังชัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดังรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

  คณะท างานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประกอบด้วย 
  1. นายชาติ  มณีสา  ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย     หัวหน้าคณะท างาน 
  2. นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล              คณะท างาน 
  3. นางเข็มเพชร  พูลสงวน ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน
  4. นายวราพงษ์  จันดาอ่อน ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
  5. นางวราณี  ปีกกลาง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   คณะท างาน 
  6. นางพัชรี  เพ็งผลา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   คณะท างาน 
  7. นางสุขใจ  สิริจงวัฒนา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง    คณะท างาน 

  8. นางจันทิมา  เกษมสุข  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้    คณะท างาน 
  9. นางกิตติยา  บุษราค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   คณะท างาน 

  10. นายกฤษกร  สิงมูล  นิติกรช านาญการ     คณะท างาน 
  11. นางธิดารัตน์  หาปัญนะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ          เลขานุการคณะท างาน 
  12. นายชัยฤทธิ์  แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ         ผช.เลขานุการฯ 
 

/มีหน้าที่... 



- 2 - 
 

มีหน้าที ่ 
1. จัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงโดยการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยง

ที่ส านักงาน ป.ป.ท.ก าหนด  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
   ๑.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๑.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
   ๑.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อที่ 1 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

4. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนทุกไตรมาสและรายงานผู้บริหารทราบและ
พิจารณา 

5. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะท างานมาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

   สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 

(นายชาติ  มณีสา)                                                                                                                                                                                                         
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 

 
 

 

 

 


