
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก     
ท่ี กส ๖๒๓๐๑.๑/65             วันท่ี  21 มีนาคม  ๒๕๖๕    
เร่ือง   รายงานผลการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕            
            
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  เร่ืองเดิม 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ท่ีเช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา อีกท้ังยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพื่อให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วน ท่ี  1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และ ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
   ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
   ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
   ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  



  ส่วน ท่ี  3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ท่ีก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วดัย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้อ O๓๖ การประเมินความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความ
เส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง และเป็นการด าเนินการ
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕   

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และ 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมินฯใช้ประกอบการวางแผนและด าเนินการการประเมินตามขั้นตอนของช่วงเวลาท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 



  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือปฏิบัติ
หน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 
นิติกรช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
     

 
(นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ์) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
    ว่าท่ีร้อยตรี 

(นที มูลสมบัติ) 
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  

ความเห็น/ค าส่ัง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
 

 (นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ของหน่วยงาน เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ปี พ.ศ.256๕  

 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
ข้อ O๓๖  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าป ี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 



เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
********************************************* 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
ความหมายของการทุจริต  สินบน  และผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การทุจริต  
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือ 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้นหรือใช้อ านาจ
ใน ต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท าการ
อันเป็น ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของ แผ่นดิน   

2. สินบน สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเสนอว่าจะให้  สัญญาว่าจะให้  
มอบให้  การยอมรับ  การให้  หรือการร้องขอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  อันส่งผลต่อการ ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ลักษณะจูงใจให้ กระท าการหรือไม่กระท าการท่ีขัดต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หมายถึง    
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ท่ีดิน  รถ  
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาต่ า   
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน ค าว่า Conflict of Interest  มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลายเช่น 

“การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” 
หรือ “ผลประโยชน์ ทับซ้อน”  หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ 
“ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์”  

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้   

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าท่ี ของ
รัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว  เครือญาติ  พวก
พ้อง  หรือของกลุ่มในสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ  การท าธุรกิจ การค้า 
การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”  

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การท่ีบุคคลใดๆ  ในสถานะ ท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ใน หน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าท่ีหรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งท่ี



แยก ออกมาจากการด าเนินการตามหน้าท่ีในสถานะของเอกชน  การกระท าการใดๆ ตามหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ จึงมี วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมท่ีเป็น
ประโยชน์ของรัฐ  การท าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันท่ีเหมือนหรือคล้ายกับการ
กระท าของบุคคลในสถานะเอกชน  เพียงแต่การกระท าในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับการกระท าใน
สถานะเอกชน  จะมีความแตกต่างกันท่ี วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายท่ีแตกต่างกัน”          

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of interests) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการใดๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเป็นการ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือ
เพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม  แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง  หรือเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียใน รูปแบบต่างๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องใน
การใช้อ านาจ หน้าท่ีหรือดุลยพินิจ  ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น 
เพื่อแสวงหา ประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”   

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม    
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ ใน

รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
ด้วย  จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ออกเป็น 7 รูปแบบ 
คือ    

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน  ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น
ทรัพย์สิน  ของขวัญ  การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ การรับการฝึกอบรม  หรือส่ิงอื่นใดใน 
ลักษณะเดียวกันนี้  และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การ ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี    

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  เป็นการท่ีเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ  
โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ  เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด  โดย 
อาจจะเป็นเจ้าของบริษัทท่ีท าสัญญาเอง  หรือเป็นของเครือญาติ  สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง  หรือ
เรียก ได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายในเวลาเดียวกัน    

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ(Post-employment) เป็น
การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ  และไปท างานในบริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน หรือบริษัทท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม  โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงาน เดิมนั้น  หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง      

4. การท างานพิเศษ(Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย ลักษณะไม่
ว่าจะเป็นการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังบริษัทด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ สาธารณะท่ี
ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือ ว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู่    

5. การรู้ข้อมูลภายใน(Inside Information) เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ใช้ประโยชน์ จาก
การท่ีตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  อาจจะ 
ไปหาผลประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง    



6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว(Using your employer’s property for 
private advantage) เป็นการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อ ประโยชน์ของ
ราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างาน ส่วนตัว    

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง(Pork-barreling) เป็น
การท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ 
การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง   ท้ังนี้  เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ……” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ     

7.1 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่า  ระบบอุปถัมภ์พิเศษ  เป็นการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้หน่วยงานของ
ตนเข้า ท าสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน    

7.2 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ( Influence)  
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน    

 
ท่ีมา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจ าปี 2561                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

ความเส่ียงการทุจริต  หมายถึง  ความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือการรับสินบน   

ประเภทความเส่ียงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)    
1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกใน

การ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   
2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี   
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้   
1. การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด

จากการ ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล   
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย   
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  

จริยธรรม   
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ   
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น   
สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้  

ดังนี้   
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท า ให้เกิดการทุจริต   

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่   

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ              
 



2. ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน 
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริต มากยิ่งขึ้น   

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การ ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบ ความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้   

4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการ ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ   

5. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท า ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว   

6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม   

7. มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี  คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ยอมจะท า
การ ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต               
ขั้นตอนท่ี 1  การระบุความเส่ียง         
- ระบุความเส่ียง  อธิบายรายละเอียด  รูปแบบ  พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริต        
- เทคนิคในการระบุความเส่ียง หรือค้นหาความเส่ียงด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้             
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ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง       
กระบวนงาน  “การใช้งาน , การเบิก – จ่าย  และการดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ”        
เป็นกระบวนงานท่ีมีความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ/หรือ             

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้   
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

1. การเบิก - จ่าย ทรัพย์สินของ
ราชการอันเป็นเท็จ 

การ เบิ ก จ่ ายน้ ามั น  เช้ื อ เพ ลิ ง
ส าหรับใช้กับ รถส่วนกลางมากเกิน 
ความจ าเป็น   

 

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ     

การปล่อยปละละเลย  ไม่ใส่ใจดูแล
รักษา ทรัพย์สินของราชการให้ อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ 

 

 
ขั้นตอนท่ี 2  การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง         
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว  : ความเส่ียงระดับต่ า               
สถานะสีเหลือง  : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้       
สถานะสีส้ม  : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
สถานะสีแดง  : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่

รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ    
 
ตารางท่ี 2 สถานะความเส่ียง        

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การเบิก - จ่าย ทรัพย์สินของราชการอันเป็นเท็จ       
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ       

 
 ขั้นตอนท่ี 3  เมทริกซ์ระดับความเส่ียง (Risk Level matrix)         
ค่าความเส่ียงรวม  คิดจากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โดยมีเกณฑ์  ดังนี้         
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้      
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความ จ าเป็นสูง

ของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้  ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ ใน
ระดับ 3 หรือ 2                         



- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง  มีความจ าเป็นต่ า ใน
การเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต  ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1             

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้      
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 

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

Finalcial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3      
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย  Customer/User 

ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3      
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบด้านการเรียนรู้  องค์ความรู้  Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2     
 
ตารางท่ี 3 เมทริกซ์ระดับความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม 
(จ าเป็น x รุนแรง) 

1 . ก าร เบิ ก  - จ่ าย  ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง 
ราชการอันเป็นเท็จ 

2 2 4 

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

2 2 4 

 
ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ให้น าค่าความเส่ียงรวม  จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ

ควบคุม ความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ  สอดส่อง  
เฝ้าระวังใน งานปกติ)  

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ  แบ่งเป็น 3 ระดับ  ดังนี้         
ดี : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม         
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กร  แต่ยอมรับไม่ได้  มีความเข้าใจ         
อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ    
 
ตารางท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง 

ระดับสูง 
1. การเบิก - จ่าย ทรัพย์สินของ ราชการ
อันเป็นเท็จ 

พอใช้    



2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

พอใช้    

 
  ขั้นตอนท่ี 5  การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง         
1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานท่ีและทรัพย์สินของราชการ โดยก าหนดให้มี

หน้าท่ีดูแลรักษาสถานท่ีและทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ อบต. และจัดท าทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ  ให้ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นประจ าทุกวัน  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ก่อนส่งมอบและรับเวร    

2 . จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ โดยก าหนดให้มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล  เรียบร้อย รักษาพัสดุ
ในคลังท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ครบถ้วน จัดท าแผนผังการวางส่ิงของ  พัสดุ
ต่างๆ จัดท าบัญชีควบคุมพัสดุ  หลักฐาน การยืมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ท าความสะอาดคลังพัสดุ ให้สะอาด
เรียบร้อย พร้อมรับการตรวจคลังพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน  

3 . จัดท าค าส่ังแต่งต้ังพนักงานขับรถและดูแลรักษารถส่วนกลาง โดยก าหนดให้มีหน้าท่ีขับรถ
ส่วนกลาง  จัดท าทะเบียนคุมการใช้งานรถส่วนกลาง  การเบิก น้ ามันเช้ือเพลิง  ส าหรับใช้งานกับรถส่วนกลาง  
รวมถึง จ่าย ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน  และพร้อมรับการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกเดือน  

4 . มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบคลังพัสดุ  ตรวจสอบสภาพรถ 
ส่วนกลางทุกคัน  

5 . มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองคลังและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ทรัพย์สินต่างๆ ของราชการ เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

 
2.สถานการณ์การทุจริต 

 การทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองญาติพี่น้องและพวกพ้องการทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนซึ่งใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency internnational)   
มีความจ าเป็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษกล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศโดยจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านท้ังในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริตและลักษณะของความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นรวมถึงต้องพิจารณา
ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอาจถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการณ์
ดังกล่าวด้วยส าหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการท านิติกรรมกับต่างประเทศรวมท้ังการท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยในประเทศไทยนั้นการ
ทุจริตมีอยู่ในทุกระดับต้ังแต่การเมืองระดับประเทศระดับท้องถิ่นระดับราชการท้ังฝ่ายพลเรือนทหารและ
ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนทาให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการ



ปฏิบัติหน้าท่ีขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมท าให้เกิดผล
ประโยชน์ขององค์กรหน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไปเช่นผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการและ
ความเป็นธรรม 
3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งอาจมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบและส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาและไม่เจตนา
และรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ให้ญาติท่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ 

 3.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีในระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์(Strategic 
Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานขององค์กรการก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และ
นโยบายในการบริหารงาน ๒) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Rick) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณการเงิน ท่ีใช้ในการด า เนินการโครงการนั้นๆ  ๓ ) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมทุกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔) ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (EventRisk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยภายใน เช่น 
นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือ
ได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมท้ังทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการ 



 
4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการ
ทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในครั้งนี้ ได้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof theTread wayCommission) แ ล ะ ต า ม
บริบทการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือปิด
โอกาสการทุจริตและเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วยการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็น
เหตุท าให้ ๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ ๒) การปฏิบัติ
หน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ๓) การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้
แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยเม็กและการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 
  การด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  -กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
  -กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  -กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒) การพิจารณากระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



  - การรับ – จ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ –จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์  
  - การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 
  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  ๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เส่ือมเสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
  ๔) แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔.๑) การจัดท าประกาศเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และเรื่องนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
แจ้งส่วนราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ รับทราบ
ประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ๔.๒) การจัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 
  ก.ผ่านเว็บไซต์เฟคบุคเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับดูแลและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้เทศบาลทราบ 
  ข.จัดท าแผ่นพับส่ือวิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ
  4.3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ระหว่าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ลงวันท่ี  
1๕ กุมภาพันธ์ 256๕ 

 4.4) ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลครูพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุจริตไทยอบรม
ออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรทันที เพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางสู่การเป็นข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่าน
มีเกียรติและก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง ให้ความรู้เรื่องการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางการป้องกันและ
แนวทางความร่วมมือในการช่วยก าจัดการทุจริตในสังคม 

 4.5) ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  Application กฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 และ มาตรา 103 ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลต ำบลห้วยเม็ก เพื่อเพิ่มช่องทางการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไป
เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 



  4.6) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 256๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต ำบลห้วยเม็ก เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษาวินัยและความโปร่งใสสร้างจิตสานึก
และความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติ 
  4.7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี 256๕ วันท่ี 1๖ ธันวาคม
256๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก มีเข้าเข้าอบรมประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน พนักงาน
เทศบาล จ านวน 1๐๐ คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
  4.8) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 256๕
ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 256๔ เดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาต่อต้านการ
ทุจริต ประกอบด้วยพนักงานเทศบาลผู้นาชุมชนและประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลห้วยเม็ก
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงพนักงานเทศบาล รวมแสดงพลังคนไทยไม่โกง 
  4.9) การน าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัยสอน
ในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังและป้องกันการ
ทุจริตให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นการสร้างพลเมืองท่ีซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ  
  4.10) จัดท าคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมพร้อมประกาศให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้รับทราบเมื่อ วันท่ี 11 ธันวาคม
256๔ เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมปราศจากการทุจริตและปราศจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4.11) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันท่ี 3 ธันวาคม
256๔ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  4.1๒) เทศบาลต ำบลห้วยเม็ก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด "ZERO Tolerance ชาวต ำบลห้วยเม็ก ไม่ทนต่อการทุจริต" ต้ังแต่ 1 -9 ธันวาคม 256๔ 
  4.1๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งการพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลทุจริต หรือบริการไม่สุภาพไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
  ๔.1๔) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  ๔.1๕) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์เทศบาล
ต ำบลห้วยเม็ก 
๕.สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลต ำบลห้วยเม็ก ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน ๔๐ คน 
เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และน ามาก าหนด
พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ดังนี้ 
  ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
  ๒) การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
  ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 



  ๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  ๕) การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต ำบลห้วยเม็ก ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติชอบโดย
วิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างตนน ามาก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความ
เส่ียง ดังนี้  
  ๕.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

-เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบ้าง 
๒ น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๑ น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 
๐ ไม่มี โอกาสเกิดขึ้นไม่มี 

 

-เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงท่ีเกิดผลกระทบ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไล่ออก 
๔ สูง ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ปลดออก 
๓ ปานกลาง ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
๒ น้อย ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
๑ น้อยมาก ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
๐ ไม่มี ไม่มีผลกระทบ 

 
 

  ๕.๒ กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)ระดับควำมเส่ียง คือ กำรแสดงถึงระดับ
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงกับระดับ
ควำมรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุ (โอกำส ×ผลกระทบ ) และน ำมำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง 
โดยมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) 
 
 
 
 
 



แผนภูมคิวามเส่ียง  (Risk Profile) 
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ระดบัความเส่ียงต ่า ค่าคะแนน ระหวา่ง 1-3 
ระดบัความเส่ียงปานกลาง ค่าคะแนน ระหวา่ง 4-9 
ระดบัความเส่ียงสูง ค่าคะแนน ระหวา่ง 10-16 
ระดบัความเส่ียงสูงมาก ค่าคะแนน ระหวา่ง 17-25 

 

*เกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเส่ียง 

ระดับ ระดับควำมเส่ียง ช่วงคะแนนระดับ
ควำมเส่ียง 

ค ำอธิบำย 

๔ สูงมำก ๑๗-๒๕ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง มีมำตรกำรลด
และประเมินซ  ำ หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง 

๓ เส่ียงสูง ๑๐-๑๖ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง มีมำตรกำรลด
ควำมเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๒ ปำนกลำง ๔-๙ ยอมรับควำมเส่ียง ควรมีมำตรกำรควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ควำมเส่ียงเคล่ือนย้ำยไปอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับไม่ได้ 

๑ น้อย ๑-๓ ยอมรับควำมเส่ียง ควรมีมำตรกำรควบคุมเพื่อ
ไม่ให้เกิดขึ น 

 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

ระดบัผลกระทบ 

(Consequent) 



  ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้ เกิดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเส่ียง โอกำส ผลกระทบ คะแนน 
โอกำสxผลกระทบ 

ล ำดับ 
ควำมเส่ียง 

๑ กำรเอื อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๓ ๓ ๙ ๒ 
๒ กำรใช้หน้ำท่ีและอ ำนำจเรียกรับ

ผลประโยชน์ 
๓ ๒ ๖ ๒ 

๓ กระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

๔ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

๕ กำรเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลำของทำง
รำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

๓ ๓ ๙ ๒ 

 
เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) 
  จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียงพบว่ำมีควำมเส่ียงอยู่ในระดับปำนกลำง (๒) คือยอมรับควำม
เส่ียง ควรมีมำตรกำรควบคุมป้องกันไม่ให้ควำมเส่ียงเคล่ือนย้ำยไปอยู่ในระดับท่ีรับไม่ได้ ได้แก่ กำรใช้หน้ำท่ี
และอ ำนำจเรียกรับผลประโยชน์ กำรเอื อประโยชน์ต่อพวกพ้อง กำรเบียดบังทรัพย์สิ นหรือเวลำของทำง
รำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
 

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเส่ียง : ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
 


