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ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลดอนทราย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
.......................................... 

 ตามที่เทศบาลต าบลดอนทรายได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน า
ผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนร่วม
เป็นส าคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานนั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาล
ต าบลดอนทรายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน จึงประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
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ค ำน ำ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ

ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ     
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ
ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด  

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้น โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ  
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บทน ำ 
 

๑. ควำมเป็นมำ 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ท. 
ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก ส านักงาน ป.ป.ท. ได้น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐       
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.) 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว 
โดยได้ปรับหน้าที่และอ านาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไก
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ลงวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ) 

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้เปลี่ยนเป็นเป็นดัชนีการรับรู้การทุจริต) 
ประจ าปี พ .ศ .๒๕๕๙ พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวย ความสะดวกทางธุรกิจทั้งหมด       
๔ แหล่ง มีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ คือ GI ได้ ๒๒ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนนลดลง ๒๐ 
คะแนน) WEF ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๓ คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได้ ๓๘ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๓๘ คะแนนลดลง ๑ คะแนน)       
ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจ่ายเงินสินบน     
ในกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของ
การด าเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
อย่างรับรู้ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการส ารวจดัชนี
สถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ ๖ เดือน มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับผลการประเมิน CPI ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของร้อยละการจ่ายเงินพิเศษที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายใน
การท าธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ – ๑๕ ซึ่งจากการส ารวจก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ – ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงรอบการส ารวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ – ๑๕ มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นว่าการจ่ายเงินพิเศษเพ่ิมอาจเริ่มกลับมารุนแรงขึ้น 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การ
ลงทุน จ านวน ๔๖ หน่วยงาน ให้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยส านักงาน ป.ป.ท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
เป็น แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการ     
ค้าการลงทุน ๔๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  
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ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการรับสินบนทุก
รูปแบบ” 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index :CPI) ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพ่ือวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. โดยส านักงาน ป.ป.ท.
ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา 

โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถน าไปสู่การ
ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และน า พาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับคือแนวคิดตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control)หมายถึง การไม่
กระท าและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน
การวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI)ของธนาคารโลก (Word Bank) 
ทั้งนี้การน า เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่ง
ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า 
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ ยงของ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้
ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศ
สามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการด าเนินคดี สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 



-3- 
 

(Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้
ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือ
เป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์
ของประเทศท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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บทท่ี 1  
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

1.ข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

1.1 วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกัน การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี
การรับรู้ และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

1.3 กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee 
of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) 
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
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หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้ 

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ 

1.4 องค์ประกอบท่ีท ำให้เกิดกำรทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
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ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
1.5 ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การะบุความเสี่ยง  

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

3. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

4. มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

5. การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

1.6 ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต และศัพท์เฉพำะ ค ำนิยำม 

- ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
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- ศัพท์เฉพำะ ค ำนิยำม 
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1.7 ปัจจัยส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

๑. ความมุ่งม่ันของผู้น าองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร 
ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และหา
แนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ  า กุญแจส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถใน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้น าองค์กรต้องท าให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เป็นนโยบายและแนวทางท่ีทุกส่วนจะต้องน าไปปฏิบัติ 

๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร 
๓. ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั งองค์กรและกระท าการอย่าง

ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วย
การมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน  ( Outside in) และอาจให้มี
ผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือให้มีมุมมองที่รอบด้าน 

๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชต์ของ
หน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตที่ก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่ก าหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริงแต่ไม่ได้ผล
และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
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บทท่ี 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

2.1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยในกระบวนการของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือ
โอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
ลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
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2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

1.สถำนะควำมเสี่ยง 

เทศบาลต าบลดอนทรายได้ด าเนินการน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

โดยจัดแบ่ ง เป็น  4 ระดับ  สามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่ ง พ้ืนที่ เป็น  4 ส่ วน                   
(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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2.เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 

ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
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ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความ
จ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็น
ต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 3 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความ
เสี่ยง (Risk level matrix) 
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2.3 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 

เทศบาลต าบลดอนทราย ได้น าค่าความเสี่ยง (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
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ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานแลยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
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2.4 มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1.มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

เทศบาลต าบลดอนทรายได้ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 2565 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/-ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1  การพัฒนา
ตรวจสอบ 
และเสนอความเห็น 
ของการอนุมัต ิ
/อนุญาต 

การเสนอความเห็น 
ไม่เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของการ
อนุญาต 
 

ผู้บังคับบัญชาขาด 
การควบคุมในการ 
ปฏิบัติตามขั้นตอน 

พระราชบัญญัติ
อ านวยความ
สะดวกของทาง 
ทางราชการ พ.ศ. 
2558 

 

 

     จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติ แผนผัง 
ขั้นตอน ก าชับ 
ในคราวประชุม
พนักงาน 

การเสนอ
ความเห็นเป็นไป
ตามขั้นตอน 
ทุกครั้ง 

2  การบริหารงาน
บุคคล 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การใช้ดุลยพินิจท่ีไม ่
เป็นธรรมของผูบ้ังคับ 
บัญชาไม่ค านึงถึง 
ในการปฏิบัติงาน 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

 

 

     แต่งตั้งกรรมการ
เพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลงาน 
ความดี/
ความชอบ 

-พนักงาน
เทศบาลยอมรับ
การประเมิน 
ความดี/
ความชอบ 
-ไม่มีการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
 

3  กระบวนการจดัซื้อ/ 
จัดจ้าง 

การตรวจรับงานท่ีไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์
เพื่อ 
เอื้อประโยชน์แก่ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

เจ้าหน้าท่ีที่เป็นคณะ 
กรรมการตรวจรับ 
พัสดุมีการรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้าง 

ระเบียบกระทรวง
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 
 

  

 

    -แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้างจาก
ตัวแทนประชาชน
หน่วยงานอืน่ 
หรือกองอื่นเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
- จัดท ารายงาน
การประชุม 
 

โครงการเป็นไป
ตามสญัญาจ้าง
และการ 
ตรวจรับเป็นไป
ตามก าหนดและ 
หน่วยงานไดร้ับ
ประโยชน์เต็ม
งบประมาณ 
 

 



18 
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/-ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

4  การยืมทรัพยส์ิน 
ของเทศบาลต าบล 
ดอนทราย 

-มีการยืมทรัพย์สิน
โดยไม่ได้รับอนญุาต 
-ไม่ได้ท าบันทึกการ
ยืมทรัพย์สิน 
 

บุคคลกรในหน่วยงาน
ไม่เข้าใจหลักเกณฑ ์
การยืมทรัพยส์ิน 
เทศบาลต าบล 
ดอนทราย 

ระเบียบกระทรวง
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 

  

 

    1. การจดัท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
2.การเสริมสร้าง
จิตส านึกในการ
แยกแยะ
ประโยชนส์่วนตน
และประโยชน์
ส่วนรวม 
3.การตรวจสอบ
ทรัพย์สินของ
ราชการเป็น
ประจ าทุกวัน 
4. การมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีดูแล
รักษาทรัพย์สิน
ของราชการ 
 แจ้งเวียนระเบยีบ
ให้ทุกส่วนราชการ
ทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 

การยืมทรัพยส์ิน
เป็นไปตาม
ขั้นตอนโดย
จัดท าบันทึกการ
ยืมก่อนน า
ทรัพย์สิน 
ไปใช้ประโยชน์
และคืนเมื่อถึง
ก าหนดยืม 
-จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนการน า
วัสดุอุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้ 
ท างานส่วนตัวที่
บ้าน 
- บุคลากรเข้าใจ
ขั้นตอนการยืม
ใช้ทรัพย์สินและ
ถือปฏิบัต ิ
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/-
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

5  การใช้รถ
ส่วนกลาง 
ของราชการเพื่อ 
ประโยชน์โยชน์
ส่วน 
ตัวหรือพวกพ้อง 

-ผู้รับผดิชอบยังขาด
ความรู้และความ
เข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบ 
/กฎหมาย 
- ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจใช้รถโดยมิชอบ 
/ใช้เพื่อการส่วนตัว 
- มีเจ้าหน้าที่บางราย 
น าวัสดุอุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้ท างาน 
ส่วนตัวท่ีบ้าน 

-เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิ 
ชอบขาดการควบคุม 
การก ากับติดตาม  
หรือตรวจสอบทรัพย ์
สินของราชการ 
-การน ารถไปใช้ส่วนตัว 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้วยการใช้
รถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

  

 

    -จัดท าระเบยีบ
การใช้รถ
ส่วนกลางของ 
เทศบาลต าบล
ดอนทราย 
-แจ้งระเบียบให้
ทุกส่วนราชการ
ทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

-การใช้รถ
ส่วนกลางเป็นไป
ตามระเบียบ 
และขั้นตอนท่ี
กฎหมายก าหนด 
- พนักงานผู้ใช้
และรักษารถ
ส่วนกลาง 
สามารถท า
บันทึกแย้งต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
หากเห็นว่าเป็น
การใช้อ านาจ
โดยมิชอบ 

6  การจัดซื้อจดัจ้าง การจัดซื้อ/จัดจา้งไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

-เนื่องจากระเบียบ 
กฎหมายค่อน ข้างมาก 
และมีการปรับเปลีย่น
ระเบียบอยู่ตลอด 
-กระบวนการจดัซื้อจัด
จ้างอาจมีหลาย
ขั้นตอน จึงอาจท าให้
เกิดความผิดพลาดได ้

ระเบียบกระทรวง
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 

  




    ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียนทุจรติ
ในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่งการทุจรติ  ส านักปลดัเทศบาล    
ช่ือผู้รายงาน นางสาวเมทิณี  ฉีดเกตุ  ต าแหน่ง   นิติกรช านาญการ    


