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เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เป็น เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและ ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงาน ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
  ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการท างานร่วมกัน
ของ หน่วยงานร่วมก ากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน 
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ 
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และ ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  



   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
   ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
   ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  
  ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

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

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมินยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๔   

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 
 
 



  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 
นิติกรช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
    จ่าเอก 

(คัมภีร์ เกิดศรีทอง) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 

 (นางภัทริกา ต่างใจเย็น) 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็น/ค าสั่ง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
    ว่าที่ร้อยตรี 

(นที มูลสมบัติ) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมนิความเสี่ยงเพือ่ป้องกนัการทุจริต 
ของหน่วยงาน เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ปี พ.ศ.256๔  

 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ 0๓๖  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

********************************************* 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

๑.๑ ประวัติ/ส่วนราชการ/อ านาจหน้าที ่

1.2 แบ่งการบริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย 
 

๑.สานักปลัดเทศบาลมีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่งานกิจการสภางานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานรักษาความสงบภายในงานธุรการและงานอื่นๆที่ไม่ได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทาแผนพัฒนางานจัดทาแผนดาเนินงานงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนงานนิติการงาน
ประชาสัมพันธ์การจัดการบริหารการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้มีงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่งานแผนและโครงการ
งานระบบสารสนเทศงานงบประมาณงานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียนประวัติงานการศึกษาปฐมวัยงาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการงานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม(โดยมีโรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดเทศบาลจานวน1แห่งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจานวน3ศูนย)์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านพัสดุที่ใช้แล้ว(ขยะ) การจัดการคุณภาพน้าการควบคุมออกแบบ
และการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียและ
มลพิษในด้านอื่นๆรวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ
การจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้
และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.สถานการณ์การทุจริต 

 การทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองญาติพ่ีน้องและพวกพ้องการทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency internnational)   
มีความจ าเป็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษกล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศโดยจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริตและลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงต้องพิจารณา
ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการณ์



ดังกล่าวด้วยส าหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการท านิติกรรมกับต่างประเทศรวมทั้งการท า
ธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นโดยในประเทศไทยนั้นการ
ทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศระดับท้องถิ่นระดับราชการทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและ
ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทาให้เกิด
ผลประโยชน์ขององค์กรหน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไปเช่นผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการ
และความเป็นธรรม 
3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.๑ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งอาจมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ให้ญาติที่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ 

 3.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานขององค์กรการก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และ
นโยบายในการบริหารงาน ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ ๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (EventRisk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยภายใน เช่น 
นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือ
ได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ 



ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการ 
4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการ
ทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในครั้งนี้ ได้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof theTread wayCommission) และตาม
บริบทการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือปิด
โอกาสการทุจริตและเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุท าให้ ๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ ๒) การปฏิบัติ
หน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ๓)การปฏิบัติหน้าที่โดย
การขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กและการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 
  การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  



  ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  -กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
  -กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  -กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒) การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  - การรับ – จา่ยเงิน 
  -การบันทึกบัญชีรับ –จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน 
  -การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 
  -การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์  
  -การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 
  -การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  ๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  -สูญเสียงบประมาณ 
  -เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔.๑) การจัดทาประกาศเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และเรื่องนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
แจ้งส่วนราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ รับทราบ
ประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ๔.๒) การจัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
  ก.ผ่านเว็บไซต์เฟตบุ๊คเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับดูแลและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้เทศบาลทราบ 
  ข.จัดท าแผ่นพับสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ
  4.3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



ระหว่าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ลงวันที่  
1๕ กุมภาพันธ์ 256๔ 

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

 4.5) ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application กฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 และ มาตรา 103 ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 
  4.6) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล วันที่ 22กุมภาพันธ์2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษาวินัยและความโปร่งใสสร้างจิตสานึก
และความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติ 
  4.7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี 256๔ วันที่ 1๖ ธันวาคม
256๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก มีเข้าเข้าอบรมประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน พนักงาน
เทศบาล จ านวน 1๐๐ คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
  4.8) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 256๔
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 256๓ เดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาต่อต้านการ
ทุจริต ประกอบด้วยพนักงานเทศบาลผู้นาชุมชนและประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลห้วยเม็ก
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงพนักงานเทศบาล รวมแสดงพลังคนไทยไม่โกง 
  4.9) การน าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัยสอน
ในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังและป้องกันการ
ทุจริตให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ  
  4.10) จัดท าคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมพร้อมประกาศให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้รับทราบเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม
256๓ เพ่ือเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมปราศจากการทุจริตและปราศจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4.11) มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม
256๓ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  4.1๒) เม่ือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256๔ ว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีเดินรณรงค์สร้างจิตสานึกโตไป
ไม่โกงในงานกีฬา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกสร้างคุณธรรมจริยธรรมวินัยให้กับเด็กต่อไป 



  4.1๓) เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด "ZERO Tolerance ชาวต าบลห้วยเม็ก ไม่ทนต่อการทุจริต" ตั้งแต ่1 -9 ธันวาคม 256๓ 
  4.1๔) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งการพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลทุจริต หรือบริการไม่สุภาพไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
  ๔.1๕) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  ๔.1๖) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก 
๕.สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้จัดเก็บข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน ๔๐ คน 
เพ่ือนามาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก และน ามาก าหนดพฤติกรรมที่น าไปสู่การ
เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจส่งผลให้เ กิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ้ดังนี้ 
  ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
  ๒) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
  ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
  ๔) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  ๕) การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้วิเคราะห์ถึงโอกาส
และผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างตนนามาก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริตหรื ออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ดังนี้  
  ๕.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

-เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง 

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

 

-เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงที่เกิดผลกระทบ 



ระดับ โอกาสที่จะเกิด 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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับ
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุ (โอกาส ×ผลกระทบ ) และน ามาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
แผนภูมคิวามเส่ียง  (Risk Profile) 
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ระดบัความเส่ียงต ่า ค่าคะแนน ระหวา่ง 1-3 
 

ระดบัความเส่ียงปานกลาง ค่าคะแนน ระหวา่ง 4-9 
 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

ระดบัผลกระทบ 

(Consequent) 



ระดบัความเส่ียงสูง ค่าคะแนน ระหวา่ง 10-16 
 

ระดบัความเส่ียงสูงมาก ค่าคะแนน ระหวา่ง 17-25 
 

 
*เกณฑ์ความสามารถในการรับความเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

ค าอธิบาย 

๔ สูงมาก ๑๗-๒๕ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด
และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

๓ เสี่ยงสูง ๑๐-๑๖ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒ ปานกลาง ๔-๙ ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่
ยอมรับไม่ได้ 

๑ น้อย ๑-๓ ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้ึน 

 
 

  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

โอกาสxผลกระทบ 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
๑ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๓ ๓ ๙ ๒ 
๒ การใช้หน้าที่และอ านาจเรียกรับ

ผลประโยชน ์
๓ ๒ ๖ ๒ 

๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

๔ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

๕ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

๓ ๓ ๙ ๒ 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) 
  จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (๒) คือยอมรับความ
เสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่รับไม่ได้ ได้แก่ การใช้หน้าที่
และอ านาจเรียกรับผลประโยชน์ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทาง



ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 


