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คำนำ 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ ท่ี
คนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเส่ียงจึงจำเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การแกปญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนงของ ทุกองคกรท่ี
รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง
ไดวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการ
นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงาน
ภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื ่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 
69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบท่ี
กำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบได  

เทศบาลตำบลคำปาหลาย  จึงไดดำเนินการประเมินความเสี ่ยงในองคกรขึ้น เพื ่อใหหนวยงานมี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่ง
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำป พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
********** 

 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดกำหนดตัวช้ีวัดออกเปน 10 ตัวช้ีวัด 

ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 

2) การใชงบประมาณ 

3) การใชอำนาจ 

4) การใชทรัพยสินของราชการ 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปดเผยขอมูล 

10)  การปองกันการทุจริต 

เทศบาลตำบลคำปาหลาย  ถูกกำหนดใหประเมินตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  

ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1.การระบุความเสี่ยง 

   ระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 

ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง(Known Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor 
(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknown Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตองรับผิดชอบจายคาน้ำมันดวยตนเอง แต
กลับมีการเบิกคาน้ำมันเชื ้อเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปน
จริง 
 

 
√ 

 



การรับผลประโยชนตางๆ(Accepting benefits) หรือสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหบุคคลนั้นไดผลประโยชน
จากองคกร 

  
√ 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor 
(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknown Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เปนคูสัญญา(Contracts) 
-พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางทำสัญญาซื้อของจาก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู 

  
√ 

การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
-การที่พนักงานไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มที่ แต
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื ่นๆที ่อยู นอกเหนืออำนาจหนาที ่ ที ่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงาน 

  
√ 
 

การจัดซื้อจัดจาง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification) ท่ี
จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการ
จัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

  
√ 
 
√ 

 

หมายเหตุ :  Known Factor  - ความเส่ียงท่ีเคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยูแลว 

               UnKnown Factor  - ความเส่ียงท่ีไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน ปจจัยความเส่ียงท่ีมาจาก

การพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต 
 

2.การวิเคราะหสถานความเสี่ยง  
วิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน  

สถานะสีเขียว  : ความเส่ียงระดับต่ำ 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนการที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน

องคกรมีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  

สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจักไม

สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ  

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ
เทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตองรับผิดชอบจายคาน้ำมันดวยตนเอง แตกลับมี
การเบิกคาน้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

  
√ 

 
 

 

การรับผลประโยชนตางๆ(Accepting benefits) หรือสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหบุคคลนั้นไดผลประโยชนจากองคกร 

 
√ 

   

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เปนคูสัญญา(Contracts) 
-พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางทำสัญญาซื้อของจาก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู 

 
√ 

 
 

  

การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
-การที่พนักงานไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มที่ แต
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื ่นๆที ่อยู นอกเหนืออำนาจหนาที ่ ที ่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงาน 

 
√ 

   

การจัดซื้อจัดจาง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ท่ี
จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการ
จัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 
√ 
 
√ 

   

 

3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 

        คาความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจำเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

 ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 

 ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

 ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

  -ถาเปนกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความ

จำเปนสูงของการเฝาระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีตองทำการปองกันไมดำเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ี

อยูในระดับ 3 หรือ 2  

-ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ(SHOULD)หมายถึง มีความจำเปนต่ำใน

การเฝารระวังความเส่ียงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 

 

 

 

 



 ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีเฝาระวัง 2 มิติ  

  3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนต  ของ เทศบาลไปใช  ในก ิ จกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของเทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตองรับผิดชอบ
จายคาน ้ำม ันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิกคาน ้ำมัน
เช้ือเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

  
1 

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

   -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผู มีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง

หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม 

Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User คา

อยูท่ี 2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ
เทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตองรับผิดชอบจายคาน้ำมันดวยตนเอง แตกลับมีการ
เบิกคาน้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สรุปตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเปนของการ

เฝาระวัง 
3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเสี่ยงรวม
ความจำเปน X 
ความรุนแรง 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของเทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตอง
รับผิดชอบจายคาน้ำมันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิกคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

 
1 

 
2 

 
3 

     

 

 

 

Risk  Matrix 
 

ความจำเปนของการเฝาระวังความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

1 2 3 

3    
2    
1    

 

                                            ระดับสูงมาก  ใชกระบวนการควบคุมภายใน+แผนบริหารความเส่ียง 

                                           ระดับสูง        ใชกระบวนการควบคุมภายใน+แผนบริหารความเส่ียง 

                ระดับปานกลาง   ใชกระบวนการควบคุมภายใน 

                                           ระดับต่ำ        ใชกระบวนการควบคุมภายใน 

                          ความเส่ียงเรื่องการทุจริต  

 

4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

    เกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 

 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผู ใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากการรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

 

 



ตารางท่ี 4  แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความ

เส่ียง
ระดับต่ำ 

คาความเส่ียง
ระดับ 

ปานกลาง 

คาความเส่ียง
ระดับสูง 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว 
-นำรถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของเทศบาล บอยครั้ง ซึ่งตอง
รับผิดชอบจายคาน้ำมันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิกคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

 
พอใช 

 
√ 

  

 

 

5. แผนบริหารความเสี่ยง 

    จากการประเมินความเส่ียงการทุจริต เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดกำหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริม

ความโปรงใสและปองกันการทุจริตประจำป 2564 จำนวน 7 มาตรการ ไดแก 

 1.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

 2.มาตรการใหมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

 3.มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

 4.มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 

 5.มาตรการปองกันการรับสินบน 

 6.มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 7.มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


