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คํานํา 
 

  เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆ ที่คนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซ่ึงเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  
 

  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหน่ึงไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเปนการนเกิดความเส่ียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการ
นําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไวโดยใหเปน
สวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางงใด  
 

  เทศบาลตําบลนาหัวบอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคล่ือนหนวยงาน
ภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหน่ึงในการ
ขับเคล่ือนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตมคําส่ังรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กําหนดให
ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได ในการนี้ 
เทศบาลตําบลนาหัวบอ จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
ประกอบดวย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2564 เหตุการณความเส่ียงและระดับความเส่ียง  ตลอดถึง
มาตรการและการดาํเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังน้ัน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวย
ลดความเส่ียงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งน้ี การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหน่ึง วา การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น 
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใชเพราะไดมีการเตรยีมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระ
อีกตอไป  
  วัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความส่ียงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจรติเชิงรุกที่มีประสิทธภิาพตอไป  
 
2. การบริหารจัดกรความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
  การบริหารจัดการความเส่ียงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝาระวังความเส่ียงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและ
ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนําสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะการ
กํากบติดตามความเส่ียงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 
1991   สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี  
  องคประกอบที่ 1   สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการส่ังการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตาํแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  
 
 



  องคประกอบที่ 2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  
  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคมุความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรับได  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคมุใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  
 
องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการส่ือสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามรถดําเนินการตอไปได   
หลักการที่ 15 มีการส่ือสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอการควบคุม

ภายใน  
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งน้ี องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยูจริงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได จึงจะทําใหการคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต  
  องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมี
จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
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5. ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน 
 5.1   ความเส่ียงการทจุริตเก่ียวของกับการอนุมัตพิิจารณา อนุญาต 
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
 5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • ระบคุวามเส่ียง

2 • การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกสระดับความเส่ียง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดทํารายงนผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน 3   ดาน ดังน้ี  

ความเส่ียงการทจุริตเก่ียวของกับการอนุมัตพิิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากร

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ที 

การใชจ้่ายงบประมาณ และการ

บริหารจดัการทรพัยากรภาครฐั

การวิเคราะหสถานะความเส่ียง

เมทริกสระดับความเส่ียง

การปรมินการควบคุมความเส่ียง

แผนบริหารความเส่ียง

การจัดทํารายงนผลการเฝาระวังความเสี่ยง

จัดทําระบบการบริหารความเสียง

การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง
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เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  
ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร



งานดานการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอน 

รายลเอยีดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

7. วิธีการวิเคราะหความเส่ียง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเส่ียง ตองดําเนินการ ดังนี้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานน้ัน
การทุจริต (มาจาก
อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริห
ทรัพยากรภาครัฐ  

- เลือกงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
- เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

ประเมินความเส่ียงการทจุริต 
 
 
 
 
 

 

 
7.1   การระบุความเสี่ยง 
 การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานน้ัน อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใ
ตอการทุจริตเทานั้น  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เน่ืองจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเส่ียง หรือความเส่ียงตํ่า แ
ความเส่ียงในเร่ืองนั้น ๆในการดําเนินงานที่ไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการ
ปองกันการทุจรติ หรือแกไขความเส่ียงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภทความเส่ียง ซ่ึง
เปน Known factor และ Unknown factor 

งานดานการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอน 

รายลเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

การเตรียมการเพื่อประเมินความเส่ียง ตองดําเนินการ ดังน้ี  
คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆโดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด

มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวของกบัการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริห
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 
เลือกงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจรติ  
เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในการปฏิบัติงานน้ัน อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเส่ียงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงที่เส่ียง
ตอการทุจริตเทาน้ัน  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เน่ืองจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเส่ียง หรือความเส่ียงตํ่า แ
ความเส่ียงในเร่ืองน้ัน ๆในการดําเนินงานที่ไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการ
ปองกันการทุจริต หรือแกไขความเส่ียงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภทความเส่ียง ซ่ึง

Unknown factor  
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ๆโดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด
ดาน ไดแก ความเส่ียงการทจุริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา 

อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

 
เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ
การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในการปฏิบัติงานน้ัน อาจ

หระบุความเส่ียงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงที่เส่ียง
ตอการทุจริตเทาน้ัน  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเร่ืองที่จะทําการ
ประเมิน เน่ืองจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเส่ียง หรือความเส่ียงตํ่า แตอาจพบวามี
ความเส่ียงในเร่ืองน้ัน ๆในการดําเนินงานที่ไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการ
ปองกันการทุจริต หรือแกไขความเส่ียงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภทความเส่ียง ซ่ึง



 
Known factor คงวามเส่ียง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวา

จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยูแลว  
Unknown factor ปจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/

พฤติกรรม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การระดม
สมอง

เทคนคิในการคนหา
ความเส่ียงการทุจริต

workshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทยี
บวธิปีฏิบติั
กับองคกืร

อ่ืน

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ของเทศบาลตําบลนาหัวบอ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  ดาน  
ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ   
 
ชื่อกระบวนการงาน      โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนาหัวบอ หมูที่ 1 
ชื่อหนวยงาน    เทศบาลตําบลนาหัวบอ                                                                    . 
ผูรับผดิชอบ      กองชาง  โทรศัพท 0 4275 9055                                                    . 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียง 
Known factor Unknown factor 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตที่มีความเส่ียงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี
โอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยูแลว √ Known factor 

- ปจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม 
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
 การนําขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของการทุจริต ของแตละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
 สถานะสีสม ความเส่ียงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

- 6 - 



 สถานะสีแดง ความเส่ียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ําเสมอ  

 
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

เขยีว เหลือง สม แดง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อาจมีคณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชนใหกับผู
ขออนุญาตบางรายการที่
คณุสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

 √   

 
 7.3   เมทริกสระดับความเส่ียง 
  นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตที่มีสถานะความเส่ียงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีสม กับ สี
แดง)จากตารางที่ 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีคา 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คา 1 – 3 โดยมีเกณฑ ดังน้ี   
  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี  

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคญัของกระบวนการนั้น ๆแสดงวาขั้นตอนนั้น เปน 
must หมายถึงความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูในระดับ 3 
หรือ 2  

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน Should  
หมายถึงจําเปนต่ํา ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should  คือ อยูในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพิ่ม financial  คาอยูที่ 

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเส่ียง 
 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ
จําเปนของการ

ระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2 1 

คาความเส่ียง
รวมจําเปน x 

รุนแรง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจ
มีคณะกรรมการบางทานเอื้อ
ประโยชนใหกับผูขออนุญาตบาง
รายการที่คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

3 3 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
  การนําคาความรุนแรงจากตาราง 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
  ออน :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 
  ตารางที่ 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเส่ียง  
โอกาส/ความเส่ียง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชน
ใหกับผูขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตาม
หลักเกณฑ   

พอใช   √ 
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7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การนําเหตุการณที่มีความเสี่ยงสงู คอนขางสูง และปานกลางมาทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ
ความรุนแรง  
 
 

ตารางที่ 

ชื่อแผนบริหารความเส่ียง       บริหารความเส่ียง
                                ตําบลนาหัวบอ
 

ความเส่ียง กระบวนการ 

การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชน
ใหกับผูขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 

เจาหนาที่บาง
รายเอ้ือ
ประโยชนใหกับ
พวกพอง (บาง
ราย)ทั้งที่
คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 
(สมยอม) 

 
 
 

 

 

การนําเหตุการณที่มีความเสี่ยงสงู คอนขางสูง และปานกลางมาทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  

บริหารความเส่ียงเทศบาลตําบลนาหัวบอ 
นาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

 รูปแบบ พฤติการณ
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการ
ปองกันการทุจริต 

ประโยชนใหกับ

ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 

เจาหนาที่บางราย
เอ้ือประโยชนใหกับ
พวกพอง (บางราย)
ทั้งที่คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 
(สมยอม) 

- การแตงตั้ง
คณะกรรมการให
พิจาณาคุณสมบัติ
ของกรรมการ (ไมใช
ผูมีสวนไดเสยีกับผูขอ
อนุญาต) 
- จัดทําคูมือ 
หลักเกณฑ มาตรการ
การตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ ใหเปนไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

เดือน
256

 (นางสาวยุพิน  คําทะเนตร) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
 (นางประกายวรรณ  งันปญญา) 

ปลัดเทศบาลตําบลนาหัวบอ 
 
 

 (นายเจริญ  แกวโงน) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาหัวบอ 
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การนําเหตุการณที่มีความเสี่ยงสงู คอนขางสูง และปานกลางมาทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

เดือนตุลาคม
2564 

สาํนักปลัด 


