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คำนำ 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง  ๆ        
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดคำนึงล่วงหน้าเสนอ และการป้องกันการทุจริต คือ 
การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ 
ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการ 
ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก  
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ  
ทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ 
การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด เทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้ 
 เทศบาลตำบลห้วยลาน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อประเมินความเสี่ยงและ มีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเป็นการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะ ได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนไดส้่วนเสียไดร้ับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 
 ๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
   ๑) ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากกิจกรรม
ทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
   ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ 
   ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   ๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ 
(Event Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ หรือ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
   ๑) ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากรเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหารความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือ ได้ของ
ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
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   ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท ำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี โอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลห้วยลาน ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก าหนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและ   
พบบ่อยอีกด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุดังนี้ 
 ๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
 ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
 ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

4. ความแตกต่างของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
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5. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ
ปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
   หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
   หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได ้
  องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได ้
   หลักการที ่ 15 มีการสื ่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อ     
     การควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
             เหมาะสม 
 ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function   
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

6. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยม    
การทุจริต (Fraud Triangle) 
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7. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การะบุความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  5. แผนบริหารความเสี่ยง 
  6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
  8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
  9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง  ๆ 
อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
กับระดับความ จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลห้วยลานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1. การะบุความเสี่ยง 
  เทศบาลตำบลห้วยลาน จึงได้แบ่งการระบุคความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
   1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
   2. ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

  

2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น   

 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
   สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
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   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้
   สถานะสีสม : ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี ่ยวของหลากหลาย
หน่วยงานภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตาม
หน้าที่ปกติ 
   สถานะสีแดง : ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวของกับบุคคล 
ภายนอกคนทีไ่มร่จูักไมส่ามารถตรวจสอบไดช้ัดเจน ไมส่ามารถกํากับติดตามไดอ้ยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

    

2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น     

 3. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
  เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง แบง่ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
    ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงใน
        การทุจริตสูง 
    ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงใน
         การทุจริตไม่สูงมาก 
    ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำ
การป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คือ คา่ที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข ั ้นตอนนั ้นเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนรองของ
กระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ คา่ที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
   ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
    ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับ
         ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
    ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับ
         ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
    ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับประเมินระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ระดับความจําเป็น
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

(จำเป็น*รุนแรง) 3 2 1 3 2 1 
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

      9 

2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น       3 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงระดับความจําเป็นของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป็นของการเฝาระวัง 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3  

2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น  1 

 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk – Control Matrix Assessment) 
  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยเกณฑค์ุณภาพการจัดการ จะแบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ดี : สามารถจัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง และไม่กระทบถึงผู้ใชบริการ/
ผู้รับมอบผลงาน องคกรไมม่ีผลเสียทางการเงิน ไมม่ีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช้ : สามารถจัดการได้โดยสวนใหญ่ และมีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช
บริการ/ผู้รับมอบผลงานองคกรแยอมรับได ้มีความเขาใจ 
   ออน : ไม่สามารถจัดการได้หรือได้เพียงสวนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย     
มีผลกระทบถึงผู้ใชบริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได ้ไมม่ีความเขาใจ 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 
ระดับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

พอใช้    

2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ดี    
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8. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 กระบวนงาน : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

 รปูแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระดับของการประเมินความเสี่ยง :   ระดับความเสี่ยงต่ำ 
         ระดับควาเสี่ยงปานกลาง 
         ระดับความเสี่ยงสูง 

 มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :  
  กำหนดให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกระดับในสังกัด
เทศบาลตำบลห้วยลาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบน หรือการ
คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องไมว่่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศลการให้ของขวัญ และการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่    
ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้
เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินธุรกิจกับเทศบาลตำบลห้วยลาน ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเทศบาล
ตำบลห้วยลาน เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ 
กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วน
หนึ ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยลาน นอกจากนี้
กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย 

 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยลาน 

 2. การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน 
 กระบวนงาน : การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 
 



8 
 

 รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ซ่ึงมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในการปฏิบัติงาน 
มีได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เงิน ทรัพย์สิน การลดราคา การให้ความบันเทงิหรือสิ่งบริการอื่นใด เป็นต้น 

 ระดับของการประเมินความเสี่ยง :   ระดับความเสี่ยงต่ำ 
         ระดับควาเสี่ยงปานกลาง 
         ระดับความเสี่ยงสูง 

 มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :  
  1. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างต้องไม่รับหรือถาม รวมถึงการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา 
  2. ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 และหนังสือที่ มท. 0226.2/ว 7523 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  4. ให้รายงานการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยลาน 

 


