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ค าน า 

                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจรติเกิดแล้วจะมผีลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามา
จากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกนัการทุจรติ คอืการแก้ไขปัญหาการทุจรติทัง่ยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รบัผดิชอบพนักงานและผู้บรหิารทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจรติทุก
รูปแบบ อนัเป็นวาระเร่งด่วนของรฐับาลการน าเครื่องมอืประเมนิความเสีย่งการทุจรติมาใชใ้นองค์กร 
จะช่วยใหเ้ป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ่งไดว่้าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มกีารทุจรติ หรอืในกรณี
ที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสยีหายขึน้กจ็ะเป็นความเสยีหายขึ้นก็จะเป็นความเสยีหายทีน่้อยกว่าองค์กรทีไ่ม่มกีารน าเครื่องมอื
ประเมนิความเสีย่งการทุจรติมาใช ้ เพราะได้มกีารเตรยีมการป้องกนัล่วงหน้าไว ้โดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏบิตังิานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด 
                       เทศบาลต าบลโตนดด้วน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ
ขบัเคลื่อนหน่วยงานภาครฐัให้บรหิารงานภายใตก้รอบธรรมาภิบาล โดยการประเมนิความเสีย่งการ
ทุจรติจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการขบัเคลื่อนธรรมาภบิาล เพื่อลดปัญหาการทุจรติภาครฐั ตามค าสัง่
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่69/2557 ลงวนัที ่ 18  มถิุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัมุ่งเน้นการ
สรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวงั เพื่อสกดักัน้มใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบ จงึไดด้ าเนินการประเมนิความเสี่ยงในองค์กรขึ้น 
เพื่อใหห้น่วยงานมมีาตรการ ระบบหรอืแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานที่
อาจก่อใหเ้กดิการทุจรติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกนัการทุจรติเชงิรุกทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 
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เทศบาลต าบลโตนดด้วน  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
                                               ------------------------------------------- 
 

                ท่ีมาและความส าคญัของการบริหารความเส่ียง   
  เทศบาลต าบลโตนดดว้น ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปี 

        งบประมาณ  2565  ตามบทบญัญตัวินัิยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบญัช ีการราย 
        งานและการตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้ม ี การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน  
        และการบริหารจดัการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงั
ก าหนด  
        กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของ 
        รฐั  พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ขอ้ 2.6 หน่วยงานของรฐัต้องจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปี
ละ 
        ครัง้และต้องมกีารสื่อสารแผนบรหิารจดัการความเสีย่งกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย   
                   ข้อ 2.7 ต้องมกีารติดตามประเมนิผลการบริหารจดัการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหาร
จดัการ 



        ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอและ หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิขอ้ 9 จดัท ารายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่าง 
        สม ่าเสมอเสนอใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัหรอืผูก้ ากบัดูแล พจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  การบรหิาร
ความ 
        เสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการขององค์กร ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานในการบรรลุ
เป้าหมาย 
        ขององค์กรโดยเชื่อมโยงสมัพนัธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของ
องคก์ร ซึ่ง 
        อาจมสีถานการณ์ที่คาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มผีลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
หรอื 
        ภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมกีารน ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกนัหรือ
ควบคุม 
        ความเสยีหายในการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตัง้แต่การระบุความเสี่ยงการประเมนิความ
เสีย่ง และ 
        การก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการ
ด าเนินงาน 
        ขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่ก าหนดไว้ ทัง้น้ี  การบริหารความเสียงเป็น
กระบวนการที ่
        คณะกรรมการผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคนในองคก์รจะต้องท าความเขา้ใจและใหค้วามส าคญัเพื่อใหเ้กดิ
การ 
        พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกจิหลกัขององค์กรภารกจิตามนโยบาย 
และ 
        เป้าหมายตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

                      1. วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 
                     1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อการด าเนินงานทีอ่าจจะเกดิขึน้
ใน 
        อนาคตใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัไดแ้ละสามารถควบคุมได ้ตรวจสอบไดอ้ย่างมรีะบบ 
                  2. เพื่อก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจดัการความเสี่ยงและมกีารติดตามประเมนิอย่าง
ต่อเน่ือง 
                  3. เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพบรหิารงานขององค์กรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการ
บรรลุ 
    ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
                  4. เพื่อให้บุคลากรได้รบัรู้ ตระหนักและเห็นความส าคญัของการบริหารจดัการความเสี่ยง 
สามารถ    
     บริหารจดัการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกนัการพิจารณาความเส่ียงการก าหนด
ประเดน็ 
     ความเสีย่งและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดงัน้ี  
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1. พจิารณาโครงการ/กจิกรรมที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี2564เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการจดัการแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 
           2. ระบบงานส าคญัทีส่นับสนุนการด าเนินงานขององคก์รและขบวนการองคก์รชุมชน ซึ่งเป็น
งานตามภารกจิหลกั 

                     3. ประเด็นที่มคีวามเสี่ยงเป็นประเดน็ส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณพ.ศ.
256๕ 
        กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ256๕ ประกอบด้วย
ประเด็นความเสี่ยงปัจจยัเสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงระยะเวลาด าเนินการและ
หน่วยงานทีร่บัผดิ 
             2. การบริหารจดัการความเส่ียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นการท างานในลกัษณะที่ทุกภาระการท างานต้องประเมนิ
ความเสี่ยงก่อนปฏิบตัิงานทุกครัง้ และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริม่ปฏิบตัิงานตามหลกั
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกนัโดยเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผิดชอบปกติที่มกีารรบัรู้และยอมรบัจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นลกัษณะก ากบัตดิตามความเสีย่งเป็นการสอบทวน  post-decision  
               3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
                    กรอบตามหลกัของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัมาตัง้แต่เริ่มออก
ประกาศใชเ้มื่อปี 1992 ส าหรบัมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ ดงัน้ี 
                  องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ ( control environment)  
                      หลกัการท่ี 1  องคก์รยึคหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม 
                      หลกัการท่ี  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากบัดแูล 
                      หลกัการท่ี 3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสัง่การชดัเจน 
                      หลกัการท่ี 4  องคก์ร จูงใจ รกัษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                      หลกัการท่ี 5  องคก์รผลกัดนัให้ทุกต าแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน 
                   องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
                       หลกัการท่ี 6  ก าหนดเป้าหมายชดัเจน 
                       หลกัการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างคลอบคลุม 
                       หลกัการท่ี 8 พิจาณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
                       หลกัการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคมุภายใน 



                   องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมความควบคมุ (Control Activities)  
                        หลกัการท่ี 10 ควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 
                       หลกัการท่ี 11 พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคมุ 
                        หลกัการท่ี 12 ควบคมุให้นโยบายสามารถปฏิบติัได้ 
                  องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลกัการท่ี 13 องคก์รข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคณุภาพ  
                       หลกัการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ให้การควบคมุภายในด าเนินต่อไปได้ 
                       หลกัการท่ี 15 มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ท่ีอาจกระทบต่อการ
ควบคมุ 
                                         ภายใน 
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                    องคป์ระกอบท่ี  5 กิจกรรมการก ากบัติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                        หลกัการท่ี 16   ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
                        หลกัการท่ี 17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในทนัเวลาและ  
                    เหมาะสมทัง้น้ีองคป์ระกอบการควบคมุภายในแต่ละองคป์ระกอบและหลกัการจะต้อง 
                    present&  Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบติัได้) อีกทัง้ท างานอย่างสอดคล้องและ
สมัพนัธ์ 
                    กนั จึงจะท าให้การควบคมุภายในมีประสิทธิผล 
                    4. องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
                         องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีน าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive  
                    sinvci’dffyo  หรือแรงกดดนัหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากช่องโหว่ 
                    ของระบบต่าง ๆ คณุภาพการควบคมุก ากบัควบคมุภายในขององคก์รมีจุดอ่อน และ  
                    Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฏีสามเหล่ียมการทุจริต  
                    (fraud Triangle) 
                     5. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 
                          องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ด้าน ดงัน้ี 
                           5.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมติั อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยงานท่ี 
                          มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมติัหรืออนุญาตตามพระราชบญัญติัการอ านวยความ  
                          สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
                            5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
                            5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
                                  จดัการทรพัยากรภาครฐั 
 
   



   การพิจารณาอนุมติั   อนุญาต 
 

   การใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าท่ี 

 
 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจดัการ
ทรพัยากร 
 

                       6. ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
                                 1. การระบุความเส่ียง  
                                  2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
                                  3. เมทริกส์ระดบัความเส่ียง 
                                  4. การประเมินการควบคมุความเส่ียง 
                                  5. แผนบริหารความเส่ียง 
                                  6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 
                                  7. จดัท าระบบการบริหารความเส่ียง 
                                  8. การจดัท าการรายงานการบริหารความเส่ียง 
                                  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
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                       การประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ 
              ขัน้ตอนท่ี 1  การระบุความเส่ียง Risk Identficati 
                    1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกบัการพิจารณา อนุญาต 
                    2. ความเส่ียงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
                    3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จดัการ          
                       ทรพัยากรภาครฐั 

                 ขัน้ตอนท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 ตารางระบุความเส่ียง 
              
            โอกาส/ความเสีย่งต่อการทุจรติ 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจรติ 

   know factor 
  ความเสี่ยงทีเ่คยเกดิ 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงทีไ่ม่เคยเกดิ 

 การใชท้รพัยข์องทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกจิ
ส่วนตวั 

  
/ 



-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใชใ้นกจิกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครัง้ซึ่งต้อง
รบัผดิชอบจ่ายค่าน ้ามนัดว้ยตนเองแต่กลบัมกีารเิบกิ
ค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิและท าการเบกิกว่าความเป็นจรงิ 
การรบัผลประโยชน์ต่าง ๆ หรอืรบัสนิบน 
-การรบัของขวญัจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยใหบุ้คคลนัน้
ไดผ้ลประโยชน์จากองคก์ร 

 / 

การท าธุรกจิส่วนตวั 
-เจา้หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการจดัซื้อจดัจา้งท า
สญัญาซื้อของจากรา้นหรอืบรษิทัของครอบครวั
ตนเองหรอืบรษิทัที่ตนเองมหุีน้ส่วนอยู่ 

 / 

การท างานพเิศษ 
-การทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเตม็ทีแ่ต่เอเวลาไปรบังานพเิศษอื่นๆที่
อยู่เหนืออ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

 / 

การจดัซื้อจดัจา้ง 
-การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและครุภณัฑ์
ทีจ่ดัซื้อจดัจา้งใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรยีบหรอืชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจดัซื้อจดัจา้งหรอืเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารล่าชา้ 

 / 
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                         ขัน้ตอนท่ี 2   การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
         วิเคราะหเ์พื่อแสดงสถานะความเสีย่งของแต่ละโอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ แบ่งออกเป็น 
               สถานะสเีขยีว : เป็นความเสีย่งระดบัต ่า 
              สถานะสเีหลอืง :  เป็นความเสีย่งระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัในระหว่าง
ปฏบิตังิานตามปกตกิารควบคุมดูแล 



               สถานะสสีม้: เป็นกระบวนการความเสีย่งระดบัสูงเป็นกระบวนงานทีม่ผูีม้าเกี่ยวขอ้งหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองคก์รมหีลายขัน้ตอน จนยากต่อการควบคุมหรอืไม่มอี านาจควบคุมขา้มหน่วยงานตามหน้าที่
ปกต ิ
              สถานะสแีดง : เป็นความเสีย่งระดบัสูง เป็นกระบวนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก คนทีไ่ม่รูจ้กัไม่
สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถก ากบัตดิตามไดอ้ย่างใกลช้ดิหรอืสม ่าเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเส่ียง 
                  โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ สเีขยีว สเีหลอืง   สสีม้  
การใชท้รพัยข์องทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกจิส่วนตวั 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใชใ้นกจิกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบ่อยครัง้ซึ่งต้องรบัผดิชอบจ่ายค่าน ้ามนัดว้ยตนเอง
แต่กลบัมกีารเิบกิค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิและท าการเบกิกว่าความเป็น
จรงิ 

/    

การรบัผลประโยชน์ต่าง ๆ หรอืรบัสนิบน 
-การรบัของขวญัจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยใหบุ้คคลนัน้ไดผ้ลประโยชน์
จากองคก์ร 

/    

การจดัซื้อจดัจา้ง 
-การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและครุภณัฑท์ีจ่ดัซื้อจดัจา้ง
ใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรยีบหรอืชนะการประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจดัซื้อจดัจา้ง หรอืเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

/    

-เจา้หน้าทีข่องรฐัมกีารปลอมแปลงเอกสารการเบกิจ่ายเงนิ เช่น 
ปลอมลายมอื แก้ไขใบส าคญัรบัเงนิ  

  /  

-มกีารรบัสนิบน/เรยีกรบัเงนิ/สนิน ้าใจ /เลี้ยงรบัรอง ซึง่จะน าไปสู่การ
เอื้อประโยชน์ใหก้บัคู่สญัญา 

   / 

-กรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้งมส่ีวนไดส่้วนเสยี  / 
 

  

-การตัง้ใจในการจดัท า TOR ทีม่จีุดประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพอ้ง แต่องคก์รเสยีประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรอืการ
ก าหนด 

 /   

-เจา้หน้าทีม่เีจตนาปิดบงัขอ้มูลและเบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็น
เทจ็ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พกั 

/    
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ขัน้ตอนท่ี 3 ระดบัความเส่ียง 
      ตารางระดบัความเส่ียง 
 

          โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต    ระดบั
ความ
จ าเป็น 
ของการ
ระวงั 

ระดบั 
ความรนุแรง
ของ
ผลกระทบ 

   ค่าความเส่ียง 
รวมจ าเป็น xรนุแรง 

การใชท้รพัยข์องทางราชการเพื่อประโยชน์
ธุรกจิส่วนตวั 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใชใ้นกจิกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครัง้ซึ่งต้องรบัผดิชอบจ่ายค่าน ้ามนัดว้ย
ตนเองแต่กลบัมกีารเิบกิค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
ท าการเบกิกว่าความเป็นจรงิ 

3 3 9 

การจดัซื้อจดัจา้ง 
-การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและ
ครุภณัฑท์ีจ่ดัซื้อจดัจา้งใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรยีบ
หรอืชนะการประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจดัซื้อจดั
จา้ง หรอืการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

3 3 6 

-เจา้หน้าทีข่องรฐัมกีารปลอมแปลงเอกสาร
การเบกิจ่ายเงนิ เช่น ปลอมลายมอื แก้ไข
ใบส าคญัรบัเงนิ  

3 3 6 

-มกีารรบัสนิบน/เรยีกรบัเงนิ/สนิน ้าใจ /เลี้ยง
รบัรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ใหก้บั
คู่สญัญา 

3 3 9 

-กรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้งมี
ส่วนไดส่้วนเสยี 

3 3 9 

-การตัง้ใจในการจดัท า TOR ทีม่จีุดประสงค์
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพอ้งแต่
องคก์รเสยีประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรอื
การก าหนด 

2 2 4 

-เจา้หน้าทีม่เีจตนาปิดบงัขอ้มูลและเบกิเงนิ
ราชการตามสทิธเิป็นเทจ็ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบา้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กั 

3 2 3 
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                                 ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินการควบคมุการเส่ียง 
        เทศบาลต าบลโตนดด้วน ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง)  จากตารางที่ 3 มาท าการ
ประเมนิการควบคุมการทุจรติ ว่ามรีะดบัการควบคุมความเสีย่งการทุจรติอยู่ในระดบัใด เมื่อเทยีบกบัคุณภาพการ
จดัการ (คุณภาพการจดัการ สอดส่อง เฝ้าระวงัในงานปกต)ิ โดยเกณฑค์ุณภาพการจดัการ จะแบ่งเป็น  3 ระดบั  
คอื 

ระดบัด ี: จดัการไดท้นัท ีทุกครัง้ทีเ่กดิความเสีย่งไม่กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บัมอบผลงาน องคก์รไม่
ม ี
            ผลเสยีทางการเงนิ 

           ระดบัพอใช ้:  จดัการไดโ้ดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ทีย่งัจดัการไม่ไดก้ระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บัมอบผลงาน
องคก์ร 
                             แต่ยอมรบัไดม้คีวามเขา้ใจ 
            ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูร้บั  
                            มอบผลงานและยอมรบัไม่ได ้ไม่มคีวามเขา้ใจ       

ตารางการประเมินการควบคมุการเส่ียง 
              

 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 
คณุภาพ
การ 

จดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเส่ียงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เส่ียงระดบั

ต า่ 

ค่าความเส่ียง
ระดบัปาน
กลาง 

ค่าความ
เส่ียง

ระดบัสูง 
การใชท้รพัยข์องทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ธุรกจิส่วนตวั 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใชใ้น
กจิกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครัง้ซึ่งต้อง
รบัผดิชอบจ่ายค่าน ้ามนัดว้ยตนเองแต่

    
   พอใช ้

 
/ 

  



กลบัมกีารเบกิค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
ท าการเบกิกว่าความเป็นจรงิ 
การจดัซื้อจดัจา้ง 
-การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของ
วสัดุและครุภณัฑท์ีจ่ดัซื้อจดัจา้งให้
พวกพอ้งไดเ้ปรยีบหรอืชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จดัซื้อจดัจา้ง หรอืเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารล่าชา้ 

 
    พอใช ้

 
/ 

  

-เจา้หน้าทีข่องรฐัมกีารปลอมแปลง
เอกสารการเบกิจ่ายเงนิ เช่น ปลอม
ลายมอื แก้ไขใบส าคญัรบัเงนิ  

   พอใช ้ /   

-มกีารรบัสนิบน/เรยีกรบัเงนิ/สนิน ้าใจ/
เลี้ยงรบัรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ใหก้บัคู่สญัญา 

   พอใช ้ /   

-กรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อจดั
จา้งมส่ีวนไดส่้วนเสยี 

   พอใช ้ /   
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                                ขัน้ตอนท่ี 5  แผนบริหารความเส่ียง 
                      กรณีทีห่น่วยงานท าการประเมนิการควบคุมความเสีย่งในตารางที่  4 ไม่พบว่าความเสีย่งอยู่ใน
ระดบัสูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสีย่งการทุจรติอยู่ในระดบัต ่า หรอื ค่อนขา้งต ่า ใหท้ าการ
จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในเชงิเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจริต 

ตารางแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต 
 

ท่ี       รปูแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกนัความเส่ียงผลประโยชน์
ทบัซ้อน 

1 การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเหน็ของการ
อนุมตั ิอนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดบัค าขอ 

-จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานแผนผงัขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานใหล้ะเอยีดชดัเจนและเผยแพร่ให้
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานไดร้บัทราบและถอื
ปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวเดยีวกนั 
-ก าชบัใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดบัค าขอ 



2 ความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เชน่ การ
ประเมนิความดคีวามชอบการแต่งตัง้โยกยา้ย การ
ด าเนินการทางวนิัย เป็นต้น 

-จดักจิกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม  กจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบ
กฏหมาย หนังสอืสัง่การที่เกี่ยวข้องกบัการ
บรหิารงานบุคคลกจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
วนิัยพนักงานส่วนทอ้งถิน่และเจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงาน 

3 เบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั  

- จดักจิกรรมฝึกอบรม ส่งเสรมิดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม กจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้งและ
กจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวนิัยพนักงาน
ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และเจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงาน 

 
                                  ขัน้ตอนท่ี 6   การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 
 

ตารางการจดัรายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 
 

ท่ี มาตรการป้องกนัความเส่ียง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต        สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จดักจิกรรมอบรมส่งเสรมิดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม กจิกรรมให้
ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบกฎหมาย
หนังสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานบุคคล กจิกรรมให้
ความรูเ้กี่ยวกบัวนิัยพนักงานส่วน
ทอ้งถิน่และเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการ
บรหิารงานบุคคล เช่น การ
ประเมนิความด ีความชอบ 
การแต่งตัง้โยกยา้ย การ
ด าเนินการทางวนิัย 

/ 
/ 
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ท่ี มาตรการป้องกนัความเส่ียง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โอกาส/ 
ความเส่ียงการทุจริต 

       สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

2 - จดักจิกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม กจิกรรมให้
ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบกฎหมาย
หนังสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้งและ

เบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็น
เทจ็ซึ่งเสีย่งต่อการทุจรติ เช่น 
ค่าเช่าบา้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ 

    /   



กจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวนิัย
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ใหก้บั
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ และเจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงาน 

และค่าทีพ่กั 

3 - การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน
แผนผงัขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้
ละเอยีดชดัเจน และเผยแพร่ให้
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานไดร้บัทราบ
และถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทาง
เดยีวกนั 
- ก าชบัใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
เสนอเรื่องตามล าดบัค าขอ 

การพจิารณาตรวจสอบและ
เสนอความเหน็ของการอนุมตัิ
อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดบัค าขอ 

   /   

 

                  เพื่อตดิตามการเฝ้าระวงั เป็นการแระเมนิการบรหิารความเสีย่งการทุจรติในกจิกรรมตามแผน
บรหิารความเสีย่งของขัน้ตอนที ่5 ซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็นการสรา้งตะแกรงดกั เพื่อเป็นการยนืยนัผลการป้องกนั
หรอืแก้ไขปัญหาใหม้ปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจรติ
ต่อไป ออกเป็น 3 ส ีไดแ้ก่ สเีขยีว สเีหลอื สแีดง ดงันี้ 
                      สถานะสเีขยีว  (ยงัไม่เกดิการเฝ้าระวงัต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกดิกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสีย่ง ยงัไม่ต้องท ากจิกรรมเพิม่ 
                      สถานะสเีหลอืง (เกดิขึน้แลว้แต่ยอมรบัได)้ 
                                         : เกดิกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสยีงแต่แก้ไขไดท้นัทตีามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/ 
                                           กจิกรรมทีเ่ตรยีมไวแ้ผนใชไ้ดผ้ล ความเสีย่งการทุจรติลดลง ระดบัความ
รุนแรง 
                                           น้อยลงกว่าระดบั 3  
                     สถานะสแีดง     (เกนิกว่าการยอมรบั) 
                                         : เกดิกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ไดค้วรมมีาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กจิกรรม
เพิม่ขึน้             
                                           แผนใชไ้ม่ไดผ้ล ความเสีย่งการทุจรติลดลง ระดบัความรุนแรงน้อยกว่าระดบั 3  
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ขัน้ตอนท่ี 7  จดัท าระบบการบริหารความเส่ียง 

 ตารางจดัท าระบบความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกนัการ
ทุจริต 

                สถานะความเส่ียง 

   เขียว      เหลือง      แดง 

การใชท้รพัยข์องทางราชการ
เพื่อประโยชน์ธุรกจิส่วนตวั 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใชใ้น
กจิกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครัง้ซึ่งต้องรบัผดิชอบจ่าย
ค่าน ้ามนัดว้ยตนเองแต่กลบัมี
การเบกิค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
ท าการเบกิกว่าความเป็นจรงิ 

ก ากบัดูแลตรวจสอบไม่ให้
ขา้ราชการน าทรพัยส์นินข
องทางราชการไปใช้
ส่วนตวั 

 /  

การจดัซื้อจดัจา้ง 
-การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของวสัดุและครุภณัฑท์ีจ่ดัซื้อจดั
จา้งใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรยีบหรอื
ชนะการประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจดัซื้อจดั
จา้งต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจดัซื้อจดัจา้ง หรอื
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

ก ากบัเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไม่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่หน็
แก่เงนิหรอืพวกพอ้งของ
ตนไม่ปิดบงัซ่อนเรน้ขอ้มูล
ใดๆปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เปิดเผยตามระเบยีบที่
ก าหนด 

/   

-เจา้หน้าทีข่องรฐัมกีารปลอม
แปลงเอกสารการเบกิจ่ายเงนิ 
เช่น ปลอมลายมอื แก้ไข
ใบส าคญัรบัเงนิ  

การชี้แจงใหเ้ขา้ใจในการ
เป็นขา้ราชการทีด่ที างานที่
ไม่ผดิระเบยีบและมวีนิัย 

/   

-มกีารรบัสนิบน/เรยีกรบัเงนิ/
สนิน ้าใจ/เลี้ยงรบัรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ใหก้บั
คู่สญัญา 

ก ากบัดูแลใหบุ้คลากร
ปฏบิตัติามและใหต้ระหนัก
ถงึการเป็นขา้ราชการทีด่ี 

/   

- เจา้หน้าทีม่เีจตนาปิดบงัขอ้มูล
และเบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็น
เทจ็เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กั 
 
 

ควบคุมก ากบัดูแลการใช้
จ่ายชี้แจงใหเ้ขา้ใจใน
ระเบยีบและการละเวน้การ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละประพฤติ
มชิอบของการเป็น
ขา้ราชการทีด่ี 

/   
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ขัน้ตอนท่ี 8  การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
ตารางการจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

 

ท่ี  
                       สีเขียว        สีเหลือง           สีแดง 

1 การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเหน็ของ
การอนุมตัอินุญาตไม่ด าเนินการตามล าดบัค า
ขอ 
 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่น 
การประเมนิความด ีความชอบ การแต่งตัง้
โยกยา้ย การด าเนินการทางวนิัย 
 

- - 

3 เบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่า
บา้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กั 
 

- - 

 
ขัน้ตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
                                                    หน่วยงาน   เทศบาลต าบลโตนดด้วน  
 
       โอกาส/ ความเสีย่ง 

การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเหน็ของการอนุมตั ิอนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดบัค าขอ 

 ความไม่โปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่น การประเมนิความด ี ความชอบ 
การแต่งตัง้โยกยา้ย การด าเนินการทางวนิัย 

 เบกิเงนิราชการตามสทิธเิป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พกั 
 



สถานะของการด าเนินการ
จดัการความเสีย่ง 

 

                       ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

                 เฝ้าระวงัและตดิตามต่อเนื่อง 

                 เริม่ด าเนินการไปบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 

                 ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสีย่งใหม่ใหเ้หมาะสม 

                  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 

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

............................................................................................................................. .................................................... 
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                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
                                                    หน่วยงาน   เทศบาลต าบลโตนดด้วน  
             ผลการด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจรติของเทศบาลต าบลโตนดดว้น ประจ าปี

งบประมาณ 256๕  สถานะความเสี่ยง สเีขยีว หมายถงึ ความเสีย่งระดบัต ่า 
แต่ใหเ้ฝ้าระวงัและตดิตามอย่างต่อเนื่อง 
-มกีารเน้นย ้าในการประชุมประจ าเดอืนพนักงานเป็นประจ าทุกเดอืน 
 

 
 

           แผนบรหิารความเสีย่งเทศบาลต าบลโตนดดว้น ไดก้ าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและ
ป้องกนัการทุจรติประจ าปี 2562 จ านวน 9 มาตรการ ประกอบดว้ย 

1. มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการใหม้ผีูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีร่วมในการด าเนินการ 
3. มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 
4. มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซื้อจดัจา้ง 
5. มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจ 
6. มาตรการการจดัขอ้รอ้งเรยีนกรณีเกดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่ 
7. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สวืนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. เจตจ านงสุจรติในการบรหิาร 
9. เจตจ านงสุจรติเพื่อพฒันาใหม้คีุณธรรมและความโปร่งใส 
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