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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามา
จากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยากความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ 
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลเทศบาลนครเมืองสนั่นรักษ์ จึงได้น าเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อใช้เป็นหลักประกันประการหนึ่งว่าการด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาจะเกิดข้ึนน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้  
มีการเตรียมการป้องกันส่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า และ 
ได้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒ ๕๖ ๕ ของเทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ เพื่อให้ส่วนราชการและผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต สามารถน ามาตรการในการพัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปใช้เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

จัดท าโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่โดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล ทั้งในส่วนของประชาชน ข้าราชการประจ า แล ะ
นักการเมืองท้องถ่ิน 

๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 

๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงกาของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 

๕. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
ปลูกฝังเป็นพเิศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลวับาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนช่ือเป็นเช่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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ส่วนท่ี ๒ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิขอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ 

๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ าอีก 

๑.๒ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งขัอบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร 

๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสีย่งต่อการกระท าผดิในสว่น
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้ ได้อีก 

๑.๔ Forecastion : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่เกิดอาจจะเกิดข้ึนและป้องกัน ป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor) 

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                       
ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. การระบุความเสี่ยง 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3. เมททริกส์ระดับความเสี่ยง 

9. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

7. การท าระบบบริหารความเสี่ยง 

6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

5. แผนบรหิารความเสี่ยง 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแต่ละ
ประเภทที่จะท าการประเมิน ในกรณีนี้ได้จ าแนกขอบเขของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี ้
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ หน้าที่ 
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐเมื่อคัดเลือก
แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น 1 โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจรติ และ
จัดเตรียมข้อมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าตาม
ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 ระบุความเสี่ยง น าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยข้ันตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอน  
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น 1 ในการด าเนินงานที่ไม่ได้  

WORK SHOP การระดมสมอง 

การออบ

แบบสอบถาม 

ถกเถียงหยิบยก

ประเด็น 

ที่มีโอกาสเกิด 

การสมัภาษณ ์ การเปรียบเทียบวิธี

ปฏิบติักบัองคก์รอื่น 

เทคนิคในการคน้หนา้

ความเสยีงการทุจรติ 

Risk 

Identification 
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อยู่ในข้ันตอนก็เป็นไปได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้น  
อยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown 
Factor 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี 
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

 

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระบรุายละเอียดความเสี่ยงการทจุริต 
Known Factor Unknown Factor 

๑. ความเสี่ยงการทจุริตที ่
เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัต ิ
อนุญาต กระบวนงานการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 

 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์
จากผู้ขออนุญาตในการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารการใช้ดุลยพินิจ ในก าร
ตรวจสอบความครบ ถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต
ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่
ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ
สินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตเจ้าหน้าที่
อาจรับจ้างเขียนแบบแปลนและ
ตรวจเอง ถึงแม้หน่วยงานจะมีแบบ 
มาตรฐานอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนก็ตาม 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม ่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระบรุายละเอียดความเสี่ยงการทจุริต 
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Known Factor Unknown Factor 
๒. ความเสี่ยงการทจุริตในความ 
โปรง่ใสของการใช้อ านาจและ 
ต าแหน่งหน้าที่ กระบวนงานเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 

 - การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออก 
ใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับ
ส าเนาอาจไม่ตรงกันทั้งช่ือผู้ช าระ 
วันที่ จ านวนเงิน 

3.ความเสี่ยงการทุจริตในความ 
โปรง่ใสของการใช้อ านาจและ 
ต าแหน่งหน้าที่ กระบวนงานแจ้ง 
เกิดกรณีหนังสือรับรองการเกิด 
ไม่ได้ระบุช่ือของบิดาและการขอ 
แก้ไขช่ือบิดาในสูติบัตร 

 ประชาชนแสดงหลักฐานหนังสือ
รับรองการเกิด ท.ร.2/๑ ที่ออกโดย
โรงพยาบาลโดยแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จท าให้นายทะเบียนบันทึก
รายการที่ไม่ถูกต้องลงในสูติบัตร
อาจท าให้เกิดการทุจริตได้ 

4. ความเสี่ยงการทจุริตในความ 
โปรง่ใสของการใช้จ่าย 
งบประมาณและบริหารจัดการ 
ภาครัฐ กระบวนงานการใช้น้ ามัน 
รถยนต์ราชการ 

 เจ้าหน้าที่อาจเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย โดยการน าใส่ถังหรือทอน
เป็นเงินสดโดยร่วมมอืกับ
ผู้ประกอบการ 

5. ความเสี่ยงการทจุริตในความ 
โปรง่ใสของการใช้อ านาจและ 
ต าแหน่งหน้าที่ กระบวนงานการ 
จัดการเรื่องรอ้งเรียนร้องทกุข์
เกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานอาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทกุข์เกี่ยวกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยไม่อยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจรงิ ช้อกฎหมาย
การตรวจ ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานอาจไมเ่ป็นไปตาม
ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

 
              ให้น าข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจรติ จากตารางที่ 2 มาแยกเพื่อแสดงสถานะความเสีย่งการทจุรติ
ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว    :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง    :  ความสี่ยงระดับปนกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ 

     ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม   :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 

                        หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน  
   จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
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สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
  คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้ 
  อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร     
2 การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     
3 การแจ้งเกิดกรณีหนังสือรับรองการเกิดไม่ได้ระบุช่ือของบิดาและ

การขอแก้ไขช่ือบิดาในสูติบัตร 
    

4 การใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ     
5 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประฤติมิ

ชอบ 
    

 
ข้ันตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยง 
ตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ดังนี ้
๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/ พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง) (Risk level) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็นใน
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 

2 2 4 

การเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 2 1 2 
การแจง้เกิดกรณีหนงัสอืรบัรองการเกิด
ไม่ได้ระบุช่ือของบิดาและการขอแก้ไขช่ือ
บิดาในสูติบัตร 

2 2 4 

การใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ 2 1 2 
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทจุริตและประฤติมิชอบ 

2 1 2 

 
ข้ันตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assesment) 

ข้ันตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม 
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ 
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสียงการทุจริต 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การพิจารณาอนุญาต 
กระบวนงานการขอใบอนุญาต 
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่

ดี    
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ถูกต้องตามที่ระบุในค าขอแต่
เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้ 
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เป็ น ไป
ตามที่ คู่ มื อ กา รป ฏิบั ติ ง าน
ก าหนด ฯลฯประชาชนแสดง
หลักฐานหนังสือรับรองการเกิด 
ท.ร.๑/๑ที่ออกโดยโรงพยาบาล 
โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จท า
ให้นายทะเบียนบันทึกรายการ
ที่ไม่ถูกต้องลงในสูติบัตรอาจท า
ให้เกิดการทุจริตได้ 

ดี    

-เจ้าหน้าที่อาจมีการดูดน้ ามัน
ไปใช้ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่อาจเติมน้ ามันไม่
ครบตามใบสั่งจ่าย โดยการน า
ใส่ ถั งหรื อทอนเป็น เ งิ นส ด  
โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

ดี    

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ 
ดุลยพินิจในการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจรงิ 
ข้อกฎหมาย 
-  การตรวจ  ติ ดตาม  และ
รายงานผลการด าเนินงานอาจ
ไม่ เป็นไปตาม ข้ันตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ดี    

 
 
ข้ันตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

ช้ันตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตกุารณ์ทีม่ีความเสี่ยงสงูสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk 
Control Matrix Assessment ในข้ันตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่ าาความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดบั ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ 2 โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลอืกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ ๒-๔ 
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หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี-พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
จะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
ข้ันตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหารความเสี่ยงของช้ันตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ 
ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตได้แก่ สีเขียว สี
เหลือง สีแดง 
 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายการผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทจุริต เขียว เหลือง แดง 
เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง 
ตัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร 
- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความ 
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
- การด าเนินการยื่นค าขออนุญาตไม่มี
กรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน อาจ
ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ
รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เจ้าหน้าที่อาจรับจ้างเขียนแบบแปลน
และตรวจเอง ถึงแม้หน่วยงานจะมีแบบ
มาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตามการพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของการอนุมัติ  
อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

   

-  ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ ที่ ต้ อ ง อ อ ก
ใบเสร็จรับเงินเขียนต้นฉบับกับส าเนา
อาจไม่ตรงกันทั้งช่ือผู้ช าระ วันที่ จ านวน
เงิน 
- การพิจารณาอนุญาต กระบวนงาน
การขอใบอนุญาตสถานบริการแต่งผม-
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เสริมสวยมีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องตามที่ระบุในค าขอแต่เจ้าหน้าที่
รับเรื่องไว้ 
ประชาชนแสดงหลกัฐานหนงัสอืรบัรอง
การเกิด ท.ร.๑/๑ ทีอ่อกโดย
โรงพยาบาล โดยแจง้ข้อความอันเป็น
เท็จท าให้นายทะเบียนบันทกึรายการที่
ไม่ถูกต้องลงในสูตบิัตรอาจท าใหเ้กิดการ
ทุจริตได ้

   

เจ้ าหน้าที่ อาจมีการดูดน้ ามันไปใช้
ส่วนตัวเจ้าหน้าที่อาจเติมน้ ามันไม่ครบ
ตามใบสั่งจ่ายโดยการน าใส่ถังหรือทอน
เป็นเงินสด โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับ กระบวนงานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยไม่อยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงข้อกฎหมายการตรวจ 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อ า จ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ตา ม ข้ั น ตอ น  แ ล ะ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

   

 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงค่าความเสี่ยงรวมไม่เกิน 
ระดับ ๖ 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ข่ายังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มข้ึน 
        แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 
 
 
 
 
 

สแีดง 

สเีหลอืง 

สเีขียว 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ 

ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเน่ือง 



14 
 

 
 
                                     
 

ข้ันตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
๗ ๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ 

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเ 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดข้ึน 

แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง 

ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 
ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ค่าประเมินความเสี่ยงรวม แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ก ร ะบวนง านก า ร ขออนุญ า ต
ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ
ถอนอาคาร 

4 ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ให้ ชั ด เ จ นแล ะ เ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่ ง ใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ กระบวนงาน 
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอยแนวทาง/กิจกรรมบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

2 ๑.  ล งทะ เบียน คุมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ 
และขนมูลฝอย 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
เบิกใบเสร็จเพื่อใช้ในการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียม ฯ 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่ ง ใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ กระบวนงาน 

4 ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ให้ ชัดเจนและระบุเอกสารที่ ใ ช้
พิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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แจ้งเกิดกรณีหนังสือรับรองการเกิด
ไม่ได้ระบุช่ือของบิดาและการขอ
แก้ไขช่ือบิดาในสูติบัตร 

 
 
 
ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ค่าประเมินความเสี่ยงรวม แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
4. ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ
กระบวนงานการใช้น้ ามันรถยนต์
ราชการ 

2 ๑. วางแนวทางการตรวจสอบการ
ใช้รถยนต์ และการเติมน้ ามันอย่าง
รัดกุม 
๒. ก าหนดบทลงโทษของผู้กระท า
การทุจริตให้ชัดเจน และแจ้งให้
เ จ้ าหน้ าที่ ท ร าบ ถึงบทลง โทษ
ดังกล่าว 

5 ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่ ง ใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 
กระบวนงานการ จัดการ เรื่ อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2 มีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุ ก ข์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบและก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 


