
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  256๕ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน   

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่   
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
  

ชื่อกระบวนงาน   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลส าราญ 
ผู้รับผิดชอบ สิบเอกสมยศ  โสตะวงค์ โทรศัพท์  045- 761030  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

Know Factor  ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด  
 

 

 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ
ประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

 1.การควบคุมการก ากับดูแล
ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนเกิดข้อผิดพลาด    
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  ที่ก าหนด   
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอหรือ มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานน้อย  
๓.  ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วย
ความ ประมาท เลินเล่อ   

2 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  1. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง 
ค่อนข้างมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด   
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
หลาย ขั้นตอน โดยอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียง คนเดียวท าให้
เกิดความผิดพลาดได้   
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจ ไม่เพียงพอหรือมี
ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน
น้อย 



๒ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้    
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า    
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงาน    

ตามปกติควบคุมดูแลได้    
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน  

      องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน  
      ตามหน้าที่ปกติ    

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก  
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

 

 

 

 

ที่  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  เขียว  เหลือง ส้ม แดง 
แ
ด
ง 

 

1. 

 

การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ 
ประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

 

 
 
✓ 

     

 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

  
 

 

 

✓ 

   
          

           
             



๓ 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้    
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการป้องกัน  
ไม่ด าเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3    

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น   

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 

ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
  
 
 
 
 
 
 

ที่ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไป
ราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

1 1 1 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 

1 1 1 



๔ 
 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทาง
ไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

1 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 

1 
 

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 2 3 

1. ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  × 

 
 

2. ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ×  
 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User × 
  

4. ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process × 
  

5. ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth × 
  

 

 

 

 

 



๕ 

ตารางที ่4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก
ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ การ เดินทาง
ไปราชการ หรือการประชุม 
อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ) 
2.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ 
 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ต่ า 

 
 
 
 

 ค่อนข้างต่ า 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน การควบคุมการทุจริต  

ว่ามี ระดับควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้    

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสีย ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม    

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ    

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

 

 

 

 

 



๖ 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...............................................-............................................................................... 

ที่  รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการป้องกันการทุจริต 

- - - 
   

 

ตารางที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง
ระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนเป็นอันดับ แรก    

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน 
ระดับ 2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ย งต่ า–ค่อนข้างต่ าคุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหาร 
จัดการ ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก
ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การ เดินทางไป
ราชการ หรือการประชุม 
อบรม สัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
 

    

2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ 
 

    

 

ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยัน ผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ ทุจริต ต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๘ 

ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ 
หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ 
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง           
การใช้จ่ายเงิน พร้อมก าชับถึงโทษจากการทุจริต   
2. ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึก กระตุ้นให้มีความอาย 
ต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่ บุคลากรทุก
ระดับ   

 

ตารางที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1.การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน              
การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไป
ราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)  

2.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
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