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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ของเทศบาลตำบลบาลอ 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน          
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน               
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของ
ระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะ
เกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้ เทศบาล
ตำบลบาลอ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน        
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ ่มเติมอีก ๓ ครั ้ง คือ ครั ้งแรกเมื ่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน                
Internal Control over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ค ร ั ้ ง ท ี ่  ๒                     
เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ 
ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : 
Framework and Appendices การปร ับปร ุงในปี ๒๐๑๓ นี ้ย ังคงย ึดกรอบแนวคิดเด ิมของปี ๑๙๙๒                     
ที ่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ ่มเติมในส่วนอื ่น  ๆ ให้ชัดเจนขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเพิ ่มเติม                 
เรื ่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ   ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญ          
อย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต
ภายในกิจการ   
 สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ ๖ – กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการดำเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที ่ ๑๗ – ประเมินและสื ่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 
 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 ในที่นี้ การดำเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ 
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

 ➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ำอีก 

 ➢ Detective : เฝ ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี ่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ           
ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น          
แก่ผู้บริหาร 

 ➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต           
เข้ามาได้อีก 

 ➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ ่งที ่อาจจะเกิดขึ ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
  ๓. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
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 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู ่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle) 
๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี ่ยงการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน            
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. การระบุความเสี่ยง 
 ๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
 ๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 ๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ๗. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 
 ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ
ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้  ๓ ด้าน   
ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี ่ยงการทุจร ิตในความโปร ่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                          
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั ้นตอน           
การปฏิบัติงานหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้น ๆ จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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การเตรียมการข้อมูลที ่ต ้องทำการรวบรวมก่อนลงมือทำการประเมินความเสี ่ยงการทุจร ิต เช่น                          
ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 

ที ่ ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๑ การตรวจสอบเอกสาร ๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
๒. พัฒนา/ปรับปรุงตามคู ่ม ือตามพระราชบัญญัติ  
อำนวยความสะดวกฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
๓. กิจกรรมจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 
๔. กิจกรรมการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

๒ การพิจารณา 
๓ การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 
 ขั ้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที ่ได้จากขั ้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั ้นตอน กระบวนงาน           
การปฏิบัติงานของที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไป
ด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้อง
คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการ
ทุจริตนั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง 
มาตรการควบคุมหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้” 

Known Factor 
ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาส
สูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 ในขั้นนี้นับว่ามีความสำคัญ ต้องทำการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์   
ความเสี่ยงให้ลึก ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต 
การระบุความเสี่ยงไม่ละเอียด ชันเจน จะนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต             
ที่ไม่ตรงขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เช่น 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
ที ่ รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (๑) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช ้รถยนต์ส ่วนกลาง             

โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยืนยันในการขอใช้
งานรถยนต์ส่วนกลางจากผู้ขอใช้ 
(๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(๓ ) แจ ้งเว ียนหน่วยงานต ่างๆ ให ้ร ับทราบและ           
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
(๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือสร้างความตระหนักในการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ชื่อกระบวนงาน/งาน .......................................................................................... ............................. 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง....................................................................................................... .......... 
ผู้รับผิดชอบ.............................................................................. โทรศัพท์......................................... 

 
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 (ให ้อธ ิบายร ูปแบบ พฤติการณ์การทุจร ิตของ

กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำการประเมิน
ความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

Unknown Factor Known Factor 
  

 
 ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี ่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต               
ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง 
Known Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 
 - สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง 
ในช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง           
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      
      

 ตารางที่ ๒ นำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก
ตารางที่ ๑ มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 
 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
 ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง               
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ
ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ 
ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั ้นตอนรองของกระบวนงานนั้น  ๆ              
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
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 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่าย เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานนั ้น ผลกระทบต่อผ ู ้ ใช ้บร ิการกลุ ่มเป ้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางท่ี ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
 SCORING ทะเบียนข้อมูลที ่ต ้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี ่ยง              
(Risk level matrix) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ 

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

 
     

 ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่า
ความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก  

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

    

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  x x 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 ตารางที่ ๓.๑ และตารางท่ี ๓.๒ เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวม
ตามตารางท่ี ๓ หรืออาจเรียกได้ว่า ตารางที่ ๓.๑ และ ๓.๒ 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
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 ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทำการประเมิน
ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่ยง
อะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ด ี พอใช้ อ่อน 

     

 ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน
ระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่
มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่
ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน 
(๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 

เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ประสิทธิภาพ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 ดี 
 
 

ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
(๓) 

 พอใช้ 
 
 

ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
(๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

 อ่อน 
 
 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง 
  (๘) 

สูง 
(๙) 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
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ระดับ คำอธิบาย 

ด ี
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ        
ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว ่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี ่ยง             
อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล          
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั ้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที ่มีความเสี ่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี ่ยง           
ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมิน
คุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหาร           
ความเสี ่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือ
กระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยง
การทุจริต (เพ่ิมเติม) 
 ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง..................................................... ................................................. .... 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการป้องกันการทุจริต 
   
   

 ตารางที ่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี ่ยงที ่มีค่าความเสี ่ยงการทุจริต จากตารางที ่ ๔ 
ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง            
เพ่ือปองกันการทุจริตต่อไป 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล
การปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตตอ่ไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
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 ตารางที ่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี ่ยงใน             
ตารางที่ ๕ ว่าอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยูในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ /นโยบาย / โครงการ/ 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 

สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ 
 
 

สีเหลือง = เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 

สีเขียว = ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
  
  

 ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
  
  

 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง
ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก          
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
    

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั ้นตอนที ่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง            
การทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...................................................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. .......... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการ 
การจัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

ผลการดําเนินงาน  
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ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...........................................…….. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. .................................................................................................. ..... 

๒. .......................................................................................................  
๓. ....................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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แบบ Checklists ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับเทศบาลตำบลบาลอ 
เทศบาลตำบลบาลอมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม่ 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     

1.1 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
1.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
1.3 เจ้าหน้าที่สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิ ติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร            

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
    

1.4 เจ้าหน้าที่สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
1.5 การประเมินภาษีท่ีต่ำกว่าความเป็นจริง     
1.6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ     
1.7 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ  อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือ            

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ 
    

1.8 การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน     
1.9 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน     

1.13 ในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในข้ันตอนการพิจารณา     
1.14 การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับผู้มีอิทธิพล     
1.15 การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง     
1.16 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ ์
    

1.17 เจ้าหน้าที่ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้
บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือหมดอายุ 

    

1.18 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องการความรวดเร็ว     
1.19 เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอให้ผู้รับบริการ     
1.20 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ประเมินราคาภาษีอันเป็นเท็จเพ่ือให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง     
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ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที     

2.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก     
2.2 การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวน     
2.3 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์     
2.4 การออกระเบียบ กฎหมาย ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
2.5 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ การขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย          

การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 
    

2.6 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าทำงาน     
2.7 ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์          

ในภายหลัง 
    

2.8 เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     
2.9 ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     

2.10 รับเงินค่าภาษีแล้วออกใบเสร็จในวันต่อมาขอใบเสร็จคืนอ้างคิดผิดและไม่นำใบเสร็จให้ผู้รับบริการแต่ยักยอกเงินภาษี  โดยทำการ
ยกเลิกใบเสร็จที่มีการฉีกใช้งานแล้วนำมาเย็บติดกับแผนสำเนา 

    

2.11 เจ้าหน้าที่รับชำระค่าบริการ ไม่นำเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว     
2.12 การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน     
2.13 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และนำเงินเข้าบัญชีตนเอง     
2.14 เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ     
2.15 เจ้าหน้าที่การเงินเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย     
2.16 แก้ไขเปลี่ยนแปลงต้นขั้วเช็คและนำเช็คไปถอนเงินจากธนาคารในนามของตนเอง     
2.17 ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีในการถอนเงิน     
2.18 สั่งจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติตามฎีกา     
2.19 รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่นำส่งไม่นำฝากและไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ     
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ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ     

3.1 ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย    
ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    

3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก     
3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
3.4 การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง     
3.5 ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคา   

ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    

3.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกเบี้ยประชุม           
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ 

    

3.7 คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม     
3.8 การจัดโครงการต่างๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส     
3.9 มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น     

3.10 การกำหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 มีการล็อคสเป็กวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน     
3.12 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง     
3.13 คณะกรรมการไม่ออกไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับ

งานก่อสร้าง 
    

3.14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา     
3.15 มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน     
3.16 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง     
3.17 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อในราคาสูง     
3.18 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง     
3.19 ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
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ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.20 การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใด

บริษัทหนึ่ง 
    

3.21 เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
3.22 อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง     
3.23 จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็น เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง     
3.24 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือที่เรียกว่า ล็อคสเป็ก เพ่ือเอ้ือต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ การระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา ที่เอ้ือ

ต่อผู้เสนอราคา เช่น ต้องมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง ต้องมีแหล่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังในเขตจังหวัดที่จะเข้าเสนอ
ราคาต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงินในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ... ของวงเงิน เคยมีประสบการณ์             
งานที่เหมือนกันในวงเงินไม่ต่ำกว่า....บาท 

    

 
 ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
 สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง 
 สถานะสีแดง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ของเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ 
มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 

ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

๑ การใช้
รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

การขอ 
อนุญาตใช้ 
รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่อาจ 
จะนำรถยนต ์        
ไป ใช้ ในเรื่อง 
ส่วนตัว นำน้ำมัน 
รถยนต์ไปใช้
ส่วนตัวหรือ       
เติมน้ำมันไม่ครบ 
ตามใบสั่งจ่าย 

๑.เจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจ/กฎหมาย/
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
๒.การควบคุม 
ดูแลการ ใช้รถยนต์
ไม่รัดกุม 

ระเบียบฯ 
ว่าด้วยการใช้ 
และรักษา 
รถยนต์ของ 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไข 
เพ่ิมเติม 

       - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ 
การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ของทางราชการ  
- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ 
บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ 
ทุกครั้ง 
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา         
การใช้น้ำมันทุกเดือน  
- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน 
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน  
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ 
รถยนต ์ 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับระเบยีบ
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่
ปรากฏ 
เรื่องร้อง 
เรียนด้าน 
การ
ทุจริต 
การใช้ 
รถยนต์ 
ส่วนกลาง 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจ มี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

๒ การเบียดบัง
เวลาราชการ 

ลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ           
แต่ไม่อยู่ 
ปฏิบัติราชการ 
และไม่แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชา 
ทราบ 

เจ้าหน้าที่ใช้ 
เวลาราชการ        
ไปธุระส่วนตัว  
เช่น ธนาคาร 
โรงพยาบาล    
รับบุตรหลาน 

- เจ้าหน้าที่ไม ่
เข้าใจ/กฎหมาย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การควบคุมดูแล 
ของผู้บังคับบัญชา 

ประกาศ 
คณะกรรมการ 
หลักเกณฑ ์
และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการ 
บริหารงาน 
บุคคลของ
เทศบาล 

       - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ 
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด  
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายงาน สมุดลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ เป็นประจำทุกวันและ 
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
ตรวจสอบความถูกต้อง  
- มีแบบฟอร์มการขออนุญาต
ออก นอกสถานที่และได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ความสำเร็จ 
ของการ 
ควบคุม
และ 
ติดตามผล 
การปฏิบัติ 
งานของเจ้า 
หน้าที่ที ่
ได้รับมอบ 
หมาย 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจ มี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

๓ การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ของ 
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์
ส่วนตน 

ใช้เครื่องถ่าย 
เอกสารของ 
เทศบาลถ่าย 
เอกสาร  
เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตนที่ไม่ 
เกี่ยวข้องกับ 
งาน 

การใช้เครื่อง 
ถ่ายเอกสารใน 
การปฏิบัติงาน มี
โอกาสที่จะนำ 
กระดาษของ 
ทางราชการไป 
ใช้อย่างไม่ 
เหมาะสม และ
ใช้เพื่อ 
ประโยชน์ ส่วน
ตน 

- เจ้าหน้าที่ไม ่
เข้าใจ/กฎหมาย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การควบคุมดูแล 
การใช้อุปกรณ ์
หรือวัสดุ
สำนักงานไมร่ัดกุม 

ระเบียบ
ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของ 
เทศบาล
ตำบลบาลอ 

       - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และ
เข้า ตรวจสอบทุกระยะ 
- มีแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  
- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ต้อง กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตาม ระเบียบ 
กฎหมายหรือมาตรการ 
อย่างเคร่งครัด  
- ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์
หรือ วัสดุสำนักงาน  
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และ กำกับดูแลการใช้และ
การยืม 

ความสำเร็จ 
ในการ
จัดทำ สมุด
ควบคุม 
การใช้ 
กระดาษ 
โดยมอบ 
หมายเจ้า 
หน้าที่ควบ 
คุมให้ม ี
การลงชื่อ 
ผู้ใช้และ 
จำนวน
แผ่น ที่ถ่าย 
เอกสาร 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ 
มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 

ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

๔ การใช้ 
ทรัพย์สิน
ของราชการ 
เพ่ืองานส่วน 
ตัวในเวลา 
ราชการ 

การใช้         
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต 
เพ่ืองานส่วน 
ตัวในเวลา 
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์และ 
อินเตอร์เน็ต  
ดูหนัง ฟังเพลง 
Facebook 
Line ฯลฯ 

- เจ้าหน้าที่ไม ่
เข้าใจ/กฎหมาย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การควบคุมดูแล 
การใช้อุปกรณ ์
หรือวัสดุ
สำนักงานไม่รัดกุม 

ระเบียบ
ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของ 
เทศบาล
ตำบลบาลอ 

       - กำหนด IP ของเครื่อง 
คอมพิวเตอร์  
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 
และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

หน่วยงานมี 
การจัดทำ 
แนวทาง 
ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการ 
ใช้ทรัพย์สิน 
ของทาง 
ราชการที ่
ถูกต้อง 

๕ การเรียกรับ 
ทรัพย์สิน 
หรือ
ประโยชน์ 
อ่ืนใด 

การขอ
อนุมัติ/ 
อนุญาต 

การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดเพ่ือแลก 
กับผลประโยชน์ 
อย่างใดอย่าง 
หนึ่งการรับ 
ผลประโยชน์ 
จากผู้คู่สัญญา/ 
การอนุมัติ 
อนุญาต 

- เจ้าหน้าที่ไม ่
เข้าใจ/กฎหมาย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การควบคุมดูแล 
ของผู้บังคับบัญชา 

- มาตรการ 
ป้องกันการ
รับสินบนของ 
เทศบาลตำบล
บาลอ 
 

       - ควบคุม กำกับ ดูแลให้
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบาลอ 
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความสำเร็จ 
ในการเพิ่ม 
ช่องทางการ 
รับเรื่อง 
ร้องเรียน 
การทุจริต 
มากกว่า ๑ 
ช่องทาง 
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เรื่อง การรับของขวัญ 
สินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด  

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ 
มีผลกระทบ/ 

กระตุ้นให้เกิดการ 
ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 

ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

     - พระราช 
บัญญัต ิ
ประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการ ป้องกัน
และ ปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ 
- ระเบียบ 
สำนักนายก 
รัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้ 
หรือรับของ 
ขวัญของเจ้า 
หน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

       - ควบคุม กำกับ ดูแลให้
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างปฏิบัติ ตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
- คำสั่ง มาตรการและ
แนวทางการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
-เสริมสร้างการรับรู้
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ สร้างความ
ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ 
ประชุม ทุก ๆ เดือน 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจ มี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

     -ประกาศ 
คณะกรรมการ 
ป้องกันและ 
ปราบปราม 
การทุจริต 
แห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ ์การ
รับทรัพย ์สิน
หรือ ประโยชน์
อ่ืน ใด โดย
ธรรม จรรยา
ของ เจ้าหน้าที่
ของ รัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

       - กำชับให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือ 
- บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
- ลงโทษอย่างจริงจัง 
- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
ในการปฏิบัติงาน เป็น
ตัวอย่าง 
ในทางท่ีถูกต้อง และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึด
มั่นในจริยธรรมและยืน
หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
และ 
เป็นธรรมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
- เปิดช่องทางให้
ประชาชนแจ้งข่าวการ
ทุจริต 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจ มี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

๖ จัดซื้อ 
จัดจ้าง  
วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง 

๑. การใช้อำนาจ 
ในการเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อ 
แต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการ 
กำหนด 
คุณลักษณะและ 
ราคากลาง 
คณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างด้วย 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะ 
กรรมการตรวจ 
รับพัสดุ ที่อาจ 
เอ้ือต่อผล 
ประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

๑.การเอ้ือ 
ประโยชน์ให้ 
ผู้ประกอบการ
ราย ใดรายหนึ่ง  
๒.ขาดความ 
ตระหนักในความ 
เสี่ยงการทุจริต 

- พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัด จ้าง
และการ 
บริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 
- พรบ. วินัย 
การเงินการ 
คลังของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

       - กำหนดบทลงโทษกบัผู้ไม่
ปฏิบัต ิตามแนวทางพสัดุฯ  
- แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญทีป่รกึษา
ด้าน TOR  
- ทำหนงัสือแจ้งเวียนหน้าที่ 
คณะกรรมการตรวจรับ
ผลกระทบ จากการทุจริต  
และบทลงโทษ  
- กำหนดคณุสมบัติ
คณะกรรมการ/ ความรู้
ความสามารถตามที ่ต้องการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  
- จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้
ด้านการปอ้งกันการทุจริต  การ
ทำงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และ
การยึด ประโยชน์สว่นรวม
มากกว่า ประโยชน์สว่นตน  
- จัดทำมาตรการหรอืแนวทาง 
ปฏิบัติในการป้องกันการรบั
สินบน และการขัดกนัระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

ไม่ปรากฏ 
เรื่อง 
ร้องเรียน 
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ 
มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 

ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

   ๒. การใช้ ดลุพินิจ/ 
อำนาจในการ เลือก
ร้านค้า หรือผู้
ประกอบ การด้วย
วิธี เฉพาะเจาะจง 

อาจส่งผลต่อ ราคา
ที่สูง หรือ คุณภาพ
ของ พัสดุ/หรือ 

บริการที่ไม่ได ้

มาตรฐาน  
๓. การใช้ ดลุพินิจ
ของ หน่วยงาน 

เจ้าของโครงการ ใน
การเลือก ร้านค้า
หรือ ผู้ประกอบการ 

เพียงรายเดียว ใน
หลาย ๆ โครงการ 
 
 

         เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัตริาชการ  
- จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ 
ให้เป็นมาตรฐาน กำหนด
องค์ประกอบของ คณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ  ที่สร้าง การมสี่วนรว่ม
จากทั้งบุคลากร ภายในหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และหน่วยงาน 
อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการทีม่ี 
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ 
บริการกรรมการจากหน่วยงานอืน่ 
(ลักษณะคล้ายข้อตกลงคณุธรรม 
เพื่อมาทำหน้าที ่สังเกตการณ์) และ
เจ้าหนา้ที่พัสดุ เป็นกรรมการร่วม 
จัดทำบญัชีรายช่ือ ( List) ไว้เป็น 
ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท 
แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียง 
ตามลำดับ  
- จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านคา้ 
เพื่อลดดลุพินิจ 
- จัดทำแบบประเมินคณุภาพสนิค้า หรอื
คุณภาพการให้บรกิารเพือ่ ตดิตามผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างและใช้ เป็นข้ออ้างอิงในการ
เลือกร้านคา้ หรอืผู้ประกอบการในคราวต่อ ๆ  
ไป 
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ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงท่ีอาจ 

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ 
มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด
การ ทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 

ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำมาก 

ต่ำ 

กลาง 

สูง 

สูงมาก  

สูงสุด 

   ๔. การใช้ ดลุพินิจ/
อำนาจ ในการเสนอ
เรื่อง จัดซื้อจดัจ้าง 

สินค้า/บริการ ให้มี
วงเงินไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อใช้สามารถ ใช้
วิธีเฉพาะ เจาะจงได ้
อาจ นำมาซึ่งผล 

ประโยชน์ทับ ซ้อน 

         - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านคา้ 
หรือผูป้ระกอบการใหเ้กิด 
ประสิทธิภาพ  
- ออกระเบียบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เพื่อหลีกเลีย่งการเสนอช่ือเพยีง 
รายเดยีว  
- จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้า/บรกิารที่ไมเ่สีย่งต่อการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลังจากฟังการประชุมช้ีแจงแล้ว 
ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ 
ชัดเจน เพื่อลดดลุยพินิจของเจ้า 
หน้าที ่
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบาลอเป็นอย่างด ี
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดั บสูงขององค์กร        
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 ๓. เทศบาลตำบลบาลอ ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
   
 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุมัยย๊ะ ดามะยะ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

 



งานนติิการ สาํนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา


