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จัดท าโดย : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลท่ายาง 

   



ค ำน ำ 
  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต เกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ  ซึ่งปัญหำมำจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ ที่ค้นหำต้นต่อที่แท้จริงได้ยำก  ควำมเสี่ยงจึงจ ำเป็นต้องคิดล่วงหน้ำเสมอ  กำรป้องกันกำรทุจริต  คือ 
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่ยังยืน  ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนง
ของเทศบำลต ำบลท่ำยำง ที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  และสำมำรถตอบสนองนโยบำยรัฐบำลในกำร
ป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 
  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  ผู้รับผิดชอบในกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบล   
ท่ำยำง  จึงได้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลท่ำยำง  โดยคัดเลือกกระบวนกำร  จ ำนวน 
๑ กระบวนกำร  ตำมงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ  รวมทั้งก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรม/
แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลท่ำยำง และ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพต่อไป 
 

จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
เทศบำลต ำบลท่ำยำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
     หน้า 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ควำมหมำย           ๑ 
ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต        ๑ 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง          ๑ 
๑. กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk  Identification)       ๑ 
๒. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง         ๒ 
๓. เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk Level Matrix)       ๒ 
๔. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)    ๓ 
๕. แผนบริหำรควำมเสี่ยง          ๔ 
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ความหมาย 
  ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  หมำยถึง  ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือกำรรับสินบน 
 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้ำน  ดังนี้ 
  ๑) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจให้บริกำรประชำชนอนุมัติ  หรืออนุญำต  ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ๒) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ๓) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นกำรวิเครำะห์โดยเริ่มจำกกำรระบุควำมเสี่ยงจำกกระบวนงำนต่ำงๆ อธิบำยรูปแบบ  
พฤติกำรณ์  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ กับระดับควำม
จ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  และกำรก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำยำง ที่มีประสิทธิภำพ 
๑. การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ๑. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
  ๒. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ๓. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
          ภำครัฐ 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถของทางราชการ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

-ผู้ใช้รถรำชกำรน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมัน 
ไปใช้ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย  
ส่วนน้ ำมันที่เหลือเป็นเงินสด 
-น ำรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ของทำงรำชกำร 
ไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว 
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วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
 สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง  และสำมำรถใช้ควำมระมัดระวังในระหว่ำงปฏิบัติงำน  
     ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กร  
     มีหลำยขั้นตอน  จนยำกต่อกำรควบคุม หรือมีมีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 
 สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก  เป็นกระบวนงำนที่เก่ียวข้องกับบุคคลภำยนอกท่ีไม่รู้จัก ไม่ 
     สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

ผู้ใช้รถรำชกำรน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้
ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำยน้ ำมัน 
ที่เหลือเป็นเงินสด 

    

 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ ๓ หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตสูง 
  ระดับ ๒ หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตที่ไม่สูงมำก 
  ระดับ ๑ หมำยถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนกำร 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ ๓ หมำยถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนก ำกับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่ำย/ทำงกำรเงินในระดับที่รุนแรง 

ระดับ ๒ หมำยถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนก ำกับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่ำย/ทำงกำรเงินในระดับไม่รุนแรง 

ระดับ ๑ หมำยถึง มีผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน/กำรเรียนรู้/องค์ควำมรู้  
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
ตาราง Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็นx รุนแรง 

ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมัน
ไปใช้ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำม
ใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือเป็นเงินสด 

๒ ๑ ๒ 
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ตาราง ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอน 

SHOULD 
ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น ดูดน้ ำมันไปใช้
ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย  
ส่วนน้ ำมันที่เหลือเป็นเงินสด 

๒  

 
ตาราง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ๑ ๒ ๓ 
-ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมัน 
ไปใช้ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่ง
จ่ำยส่วนน้ ำมัน  ที่เหลือเป็นเงินสด 
-น ำรถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว 

 
 
 
 

  

 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร  องค์กรไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน  ไม่มีรำยจ่ำย
เพ่ิม 
พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร  แต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 
อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร และยอมรับ
ไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
 
ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ระหว่ำงทำง  
หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย
ส่วนน้ ำมันที่เหลือเป็นเงินสด 

ดี    
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ควำมเสี่ยงด้ำน กระบวนงำน รูปแบบ พฤติกำรณ์ 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ในควำมโปร่งในของกำรใช้
จ่ำยงบประมำณและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำครัฐ 

กำรใช้รถในรำชกำร -ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ 
ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมัน 
ไปใช้ระหว่ำงทำง หรือเติม
น้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย 
ส่วนน้ ำมันที่เหลือเป็นเงินสด 
-น ำรถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัว 

๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรำกำรใช้น้ ำมัน 
    ทุกเดือน 
๒. ก ำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติ 
    ใช้รถทุกครั้ง 
๓. ท ำข้อตกลงกับสถำนีจ่ำยน้ ำมันเก่ียวกับ 
    เงื่อนไขในกำรจ่ำยน้ ำมันให้กับรถ 
    ในรำชกำรของเทศบำลต ำบลท่ำยำง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -หน.งำนธุรกำรทุกกอง 
-ผอ.กองทุกกอง 

 
 


