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คํานํา 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานของภาครัฐ เป็นสิ่งจําเป็น ที่ต้องดําเนินการ 
เพราะ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงปัญหาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นพบหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความ
เสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และต้องเป็นเจตจํานงของผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีจะร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ให้เป็นไปตามวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ เป็นหน่วยงานราชการ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี เป็นหน่วยงานท่ีต้อง
จัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นท่ี เช่นจัดให้มีและบํารุงทางน้าํและทางบก อํานวยความ
สะดวกในที่สาธารณะประโยชน์ ที่เป็นบทบาทสําคัญ และตอ้งเก่ียวข้องกําการจัดซ้ือจัดหา และหรือจัดซ้ือจัด
จ้างเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสะดวกสบายของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซ่ึงคาดการณ์ได้วา่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจกระทําการทุจริตประพฤตมิิชอบ จึงจําเป็นต้องมี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต คือ เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีได้ผลและ
ยั่งยืน 

  งานแผนและนโยบาย สาํนักปลัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ จึงได้จัดทําการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ข้ึน โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ทุกท่าน หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ และ
บุคลากรที่สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกิดมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง
ในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานในแต่ละภารกิจที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ความเป็นมา 

  การบริหารความเสี่ยง เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซ่ึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และ กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาํหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซ่ึงเทศบาลตาํบลหนองสูง-
เหนือ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในระดับท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการบรหิาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่หน่วยงาน 

 
 
 

ส่วนที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

1.วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้  ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ วิธีการประเมิน รวมถึงการปฏิบัติงานตาม
มาตรการที่เกิดจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงดา้นการทุจริต ตลอดจน
การสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ถือเป็น
การป้องกันการเกิดการทุจริต การดําเนินงานในด้านตา่งๆขององค์กรจะไม่มีการทุจรติ หรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาจะน้อย หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อย เพราะได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ท่ีถือได้ว่าเป็นการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างได 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ เพื่อให้เทศบาลตําบลหนองสูง
เหนือ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้า 2 
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2.กรอบการประเมินความเสี่ยง 

  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้กําหนดกรอกการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักของ 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) มาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 

Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรั้บการยอมรับ เป็นแนวทางการกํากับติดตาม การ
ควบคุม สอดส่อง กํากับดูแล ภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สําหรับมาตรฐาน COSO 2013  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  17 หลักการ  ซ่ึงเทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ ได้นํา องค์ประกอบที่ 2 หลักการท่ี 8 เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาเป็น
องค์ประกอบหลัก ในการประเมิน ครั้งนี้ คือ   
  องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่
จะเกิดการทุจรติ  ท้ังนี้ องค์ประกอบและหลักการ ดังกล่าว จะต้อง มีอยู่จริง และนําไปปฏิบัติได้ 

กรอบหรือภารงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังน้ี 

1.Corrective  คือ แก้ปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซํ้าอีก 

1.Detective  คือ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องแต่แรก ตั้งข้อ
บ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงน้ัน หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

3.Preventive  คือ ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสู่ต่อการกระทําผิดในส่วนที่พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคย
เกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก ทั้งที่รู้ว่าทาํไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยการปรับกระบวนการทาํงานใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

4.Forecasting  คือ  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่
ไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

3.องค์ประกอบทีท่ําให้เกิดการทุจริต 

 1.แรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

 2.โอกาส ซ่ึงเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายในองค์กรมีจุดอ่อน 

 3.การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา 

4.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต สามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานย่อย/สํานัก/
กอง/ฝ่ายงาน ท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรือ อนุญาต ตาม ระเบียบ กฎหมาย กําหนด 

 3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 

 
อ้างอิง : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ช. 

 
 
 
 

ต่อหน้า 3 
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ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ช. 
ต่อหน้า 4 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 

1.การระบุความเสี่ยง 

2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3.เมทริกส์/มิติระดับความเส่ียง 

4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

5.แผนบริหารความเสี่ยง 

6.การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

7.จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

8.การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9.การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ โดยสํานักปลัด งานแผนและ
นโยบาย ได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน/องค์กร โดยการคัดเลือกงานหรือ
กระบวนงาน จากภารกิจงานในหน้าที่ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว้ โดยการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน 
และพนักงานท่ีเก่ียวข้อ ได้ข้อสรุปความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ภารกิจ ประเด็น ตามรางราง ดังนี ้
ตารางที่ 1 การเลือกประเภทความเสี่ยง ด้าน/ภารกิจ และกระบวนงาน/งานย่อย/ประเด็น 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
ด้าน/ภารกิจ 

 
ประเด็นที่มีโอกาสเกิด 

หมายเหตุ 
หน่วยงานหลัก/

รับผิดชอบ
ภารกิจ 

1.ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้อง
กับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.การขออนุญาตด้านสิ่ง
ปลูกสร้าง/อาคาร 

1.อนุญาตสร้างบา้น/
หนังสือรับรองการ
ก่อสร้างบ้านพัก 

กองช่าง 

2.งานจดทะเบียน 
 

1.ข้ึนทะเบียนพาณิชย ์ กองช่าง 

2.ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อํานาจและ
ตําแหน่งหน้าท่ี 

1.งานพัสดุ 1.การจัดซ้ือจัดจ้าง กองคลัง 
 

2.งานควบคุมงานจัดจ้าง
ก่อสร้าง 

กองช่าง 

3.งานตรวจรับพัสด ุ
ประเภทงาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

พนักงานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

3.ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 

1.ด้านใช้จ่ายงบประมาณ 1.การโอน เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณ 

สํานักปลัด 

2.ด้านการบรรจ ุแต่งตั้ง 
โอนย้าย 

1.งานบรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย 

สํานักปลัด/ 

2.การเลื่อนข้ันเงินเดือน 1.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ี

สํานักปลัด/ 

 จากการประชุมระดมสมองเพื่อถกเถียง หยิบยกประเด็นท่ีมีโอกาสเกิด ของคณะกรมการบริหารความ
เสี่ยงเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ(คําสั่งท่ี 463/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้ข้อสรุปความเสี่ยง/ประเด็น
งาน และกําหนด ระบุความเสีย่ง ท่ีมีโอกาสหรือรับรู้การเกิดการทุจริต ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 
 
ประเด็น/งาน/

ภารกิจ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
(พฤติการณ์การทุจริต) 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงคาดหมาย
ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ

เกิดขึ้นตามพฤติกรรมที่
เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมา

ก่อน 

การพยากรณ์,ประมาณ
การล่วงหน้าสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

1.การอนุญาต
สร้างบา้น/
หนังสือรับรอง
การก่อสร้าง
อาคาร 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจแบบ
แปลนอาคาร/บ้านพักอาศัย เกิดแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ ท่ีจักกระทําการ
ทุจริต เช่น รับสินบน(แรงกดดัน) เรียก
รับเงิน(แรงจูงใจ) เพื่อแลกเปลี่ยนการ
ออกใบอนุญาต เนื่องจากประชาชนยัง
ไม่ทราบกระบวนงานข้ันตอน การขอ
ใบอนุญาต เช่น สร้างบ้านไม่มแีบบ
แปลนก่อนสร้าง เม่ือดําเนินการสร้าง
เสร็จแล้ว มาขอใบอนุญาตทีหลัง ทําให้
ผิดกระบวนการข้ันตอน หรือแบบ
แปลนไม่มาตรฐาน ทําให้เกิดความ
ยุ่งยาก 

 � 

2.การจัดซ้ือจัด
จ้าง 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดทําเอกสาร
จัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้มีอํานาจในการ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม่ีโอกาส ซ่ึงเกิด
จากช่องโหว่ของระบบต่างๆ เรียกรับ
เงิน เพื่อแลกเปลี่ยนการอนุมัติ เช่นใน
ระเบียบฯ กําหนดจัดหาพัสดุที่มี
งบประมาณ ต่ํากว่า 5000,000 ผู้จัดทํา
เอกสาร หรือ ผู้บริหาร สามารถเรียก 
ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา/อนุมัติจัดซ้ือจัด
จ้างได้ 

 � 

 
 
 
 

ตารางที่ 2/ ต่อหน้า 6 
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ประเด็น/งาน/
ภารกิจ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
(พฤติการณ์การทุจริต) 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงคาดหมาย
ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ

เกิดขึ้นตามพฤติกรรมที่
เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมา

ก่อน 

การพยากรณ์,ประมาณ
การล่วงหน้าสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

3.งานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ที่ได้คําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง อาจจะมี
ภารกิจมาก หรือมีโครงการงาน
ก่อสร้างดําเนินการพร้อมกันหลาย
โครงการ การควบคุมงานอาจจะ
เกิดโอกาสในการวินิจฉัยปัญหา
ระหว่างก่อสร้าง ที่ไม่เป็นไปตาม
แบบแปลน หรือตามประมาณการ
ราคา วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่
ถูกต้อง จึงทําให้เกิดแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ ที่จักกระทําการ
ทุจริต เช่น รับสินบน/เรียกรับเงิน 
เพื่อให้การทํางานเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง  

�  

4.งานตรวจรับพัสดุ 
ประเภทงาน ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ที่ได้คําสั่งแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน
ก่อสร้าง ต่างๆ อาจได้รับแรง
กดดันในการตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้างได้ หรือได้รับข้อเสนอจาก
ผู้รับจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนให้งานท่ี
ทําให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
กําหนด เม่ือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตรวจพบเห็นข้อบกพร่อง 
ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน หรือ
การให้สินบนเป็นนํ้าใจ ในการ
ตรวจรับพัสดุ ซ่ึงไม่ใช่ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 

 � 

 เม่ือได้ข้อมูลจากการระบุความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะนําข้อมูลวิเคราะห์สถานะความเสีย่ง ในข้ันตอน
ที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  นําข้อมูลจากตารางที่ 2 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร  เขียว เหลือง ส้ม แดง  โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี
ไฟจราจร โดยการระดมสมอง ถกเถียง เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติ หาข้อสรุป ของพนักงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังน้ี 
  -สถานะสีเขียว  คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา 
  -สถานะสีเหลือง  คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  -สถานะสีส้ม  คือ  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน(ภายในองค์กร) มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าท่ีปกติ 
  -สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 
 
 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

ที ่
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การอนุญาตสร้างบ้าน/หนังสอืรับรองการก่อสร้างบา้นพัก  �   
2 การจัดซื้อจัดจ้าง  �   
3 งานควบคุมงานก่อสร้าง   �  
4 งานตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  �   

  เม่ือได้มีการวิเคราะห์สถานนะความเสี่ยง แล้ว ให้นํา โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะ
ความเสี่ยงระดับสูง ถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สสี้ม และสแีดง) มาหาค่าความเสี่ยงรวม รายละเอียด ตาม
ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง ดังน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk Level Matrix) 
  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูง ถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
(สีส้ม และสีแดง) มาหาค่าความเสี่ยงรวม โดยกําหนด 
    
 
 
 

 
ต่อหน้า 8 

 

 

      ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง   X  ระดับความรุ่นแรงของผลกระทบ  =  ค่าความเสี่ยงรวม 
                   (ท่ีมีค่า 1 ถึง 3)             X            (ท่ีมีค่า 1 ถึง 3)            =  ค่าความเสี่ยงรวม 
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 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังน้ี 
  1.ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพจิารณา ดังนี้ 
     -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ข้ันตอนนั้น เป็น MUST   
   *MUST*  หมายถึง  มีความจําเป็นสูง ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้อง
ทําการป้องกัน ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST  จะต้อง อยู่ในระดับค่าท่ี 3 หรือ 2 เท่านั้น 
     -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรอง ของกระบวนงานน้ันๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็น SHOULD  
   *SHOULD* หมายถึง มีความจําเป็นต่ํา ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD จะต้อง อยู่ในระดับค่าท่ี 1 เท่าน้ัน 
  2.ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
     -กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)  
รวมถึงหน่วยงานหลักที่กํากับดูแล กลุ่มเครือข่าย  ค่า ต้องอยู่ท่ี ระดับ 2 หรือ 3 
    -กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อราชการ  ค่า ต้องอยู่ท่ี 
ระดับ 2 หรือ 3 
    -กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบต่อกระบวนการภายในหน่วยงาน/กอง/ส่วน 
หรือกระบทด้านการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ ค่า ต้องอยู่ที่ ระดับ 1 หรือ 2 
 

ตารางที่ 4 ระดับความจําเปน็ของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 
(ควรเป็นค่า 3 หรือ 2) 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

(ค่าควรเป็น 1) 
1 การตรวจสอบแบบแปลน เพ่ือขอ

หนังสือรับรองการก่อสร้างบา้นพัก
อาศัย/อาคาร 

2 1 

2 การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทํา
เอกสารสัญญาจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง 

2 1 

3 งานควบคุมงานการก่อสร้าง (ระหว่าง
ก่อสร้าง-เสร็จส้ิน) 

3 1 

4 งานตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

2 1 
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ตารางที่ 5 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
1.การตรวจสอบแบบแปลน เพ่ือขอหนังสือรับรองการก่อสร้างบา้นพักอาศัย/อาคาร 

ผลกระทบโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
 

 

1 

 

2 

 

3 

เก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี(Stakeholders)  
รวมถึงหน่วยงานหลักที่กํากับดูแล กลุ่มเครือข่าย 

X   

กระทบต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อราชการ  X  
กระทบต่อกระบวนการภายในหน่วยงาน/กอง/ส่วน 
หรือกระบทด้านการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ 

X   

2.การจัดซ้ือจัดจ้าง ข้ันตอนการจัดทําเอกสารสัญญาจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง 
ผลกระทบโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

 

1 

 

2 

 

3 

เก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี(Stakeholders)  
รวมถึงหน่วยงานหลักที่กํากับดูแล กลุ่มเครือข่าย 

X   

กระทบต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อราชการ  X  
กระทบต่อกระบวนการภายในหน่วยงาน/กอง/ส่วน 
หรือกระบทด้านการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ 

X   

3.งานควบคุมงานการก่อสร้าง (ระหว่างก่อสร้าง-เสร็จสิ้น) 
ผลกระทบโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

 

1 

 

2 

 

3 

เก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี(Stakeholders)  
รวมถึงหน่วยงานหลักที่กํากับดูแล กลุ่มเครือข่าย 

  X 

กระทบต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อราชการ X   
กระทบต่อกระบวนการภายในหน่วยงาน/กอง/ส่วน 
หรือกระบทด้านการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ 

  X 

4.งานตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรูปแบบคณะกรรมการ(3 คนขึ้นไป) 
ผลกระทบโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

 

1 

 

2 

 

3 

เก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี(Stakeholders)  
รวมถึงหน่วยงานหลักที่กํากับดูแล กลุ่มเครือข่าย 

 X  

กระทบต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อราชการ X   
กระทบต่อกระบวนการภายในหน่วยงาน/กอง/ส่วน 
หรือกระบทด้านการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ 

X   

 
 
 

ต่อหน้า 10 



 
 

10 
เกณฑ์การกําหนดค่า ระดับความจาํเป็นของการเฝ้าระวัง  และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 -ระดับความจาํเป็นของการเฝ้าระวัง นํา ค่า MUST คูณกับ ค่า SHOULD(จากตารางที่ 4) 
จะเท่ากับ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
 -ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดย นาํค่าของประเด็น/หัวข้อความเสี่ยง ท่ีระบุ ค่า 1-3 ในแต่ละ
ผลกระทบ(ตารางที่ 5) มาคูณกัน   
  +ถ้าได้ผลรวม ระหว่าง 1 ถึง 4  ให้กําหนดค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = 1 
  +ถ้าได้ผลรวม ระหว่าง 5 ถึง 8  ให้กําหนดค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = 2 
  +ถ้าได้ผลรวม ตั้งแต่   9 ข้ึนไป  ให้กําหนดค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = 3 
สามารถสรุป เมทริกส์ระดับความเสี่ยงได้ ตามตารางที่  6 ดังนี้ 
ตารางที่ 6  ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 

 

ที ่
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ระดับความจําเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จําเป็น X รุนแรง) 

1 การตรวจสอบแบบแปลน เพ่ือขอหนังสือ
รับรองการก่อสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร 

2 1 2 

2 การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
สัญญาจา้ง ลงนามสัญญาจ้าง 

2 1 2 

3 งานควบคุมงานการก่อสร้าง (ระหว่าง
ก่อสร้าง-เสร็จส้ิน) 

3 3 9 

4 งานตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในรูปแบบคณะกรรมการ 

2 2 4 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment) 
 นําค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ 6  มาประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)  
โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี คือ จัดการได้ทันที ทุครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
องค์กร(หน่วยงานหลัก) ไม่มีผลเสียต่อภาพลักษณ์การบริหารจัดการ 
  พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้
เสียโดยตรง กระทบต่อองค์กร(หน่วยงานหลัก) แต่ยอมรับไม่ได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือจัดการได้เพียงส่วนน้อย การจัดการต้องใช้ระเบียบกฎหมาย
เฉพาะ มีข้ันตอนและปัจจัยในการดําเนินการท่ีต้องชัดเจน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรง ซ่ึงผู้ใช้บรกิาร/ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
  นําค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ 6 มาทาํการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
การวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการ(การควบคม กํากับ ติดตาม การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต การสร้าง
มาตรการ การปรับปรุงกระบวนงาน)ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือกับความเสี่ยง เร่ืองท่ีทําการประเมิน (ดี/
พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด จักนําไปบริการจัดการความ
เสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่าํ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสงู 
การตรวจสอบแบบแปลน เพ่ือขอหนังสือ
รับรองการก่อสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร 

พอใช้ ต่ํา ค่อนข้างต่ํา ค่อนข้างตํ่า 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
สัญญาจา้ง ลงนามสัญญาจ้าง 

พอใช้ ต่ํา ค่อนข้างต่ํา ค่อนข้างตํ่า 

งานควบคุมงานการก่อสร้าง (ระหว่าง
ก่อสร้าง-เสร็จสิ้น) 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง ค่อนข้างสูง 

งานตรวจรับพัสดุ ประเภทงาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในรูปแบบคณะกรรมการ 

อ่อน ค่อนข้างต่ํา ค่อนข้างต่ํา ปานกลาง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 7  ใน
ช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง  ปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับ
ความรุนแรง ซ่ึงได้ข้อสรุปจากหน่วยงานพิจารณาเลือกภารกิจ กระบวนงานหรือการดําเนินงาน ท่ี 3 ที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือโอกาสความเสี่ยงการทุจริต นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 8 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง งานควบคุมงานการก่อสร้าง (ระหว่างก่อสร้าง-เสร็จสิ้น) 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง มีภารกิจงานในหน้าท่ีประจํา ที่
มากมาย เกินความสามารถในการดําเนินการ 
จึงไม่ให้ความสําคัญ ความใส่ใจในปล่อยปะ
ละเลย การควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นงานท่ีมี
ผลกระทบต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
ต่อองค์กร 
 

1.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม เป็น
ประจํา ทุกๆวัน โดยใช้ สื่อโซเชียล ที่เห็นภาพการควบคุม
งาน ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) 
2.กําหนดโทษทางวินัย ต่อเจ้าหน้าท่ีที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2 ในขณะควบคุมงาน มีข้อซักถาม ถกเถียง 
ระหว่างผู้ควบคุมงาน กับผู้รับจ้าง ในเร่ือง 
ข้ันตอนลงมือทําที่ไม่เข้าใจกันไม่เป็นไปตาม
แบบแปลน หรือในเรื่องการตรวจสอบวัสดุ
ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามประมาณราคา อาจเป็น
แรงกดดันให้ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอให้สินบน หรือ
ผู้บวบคุมงานพบเห็นผู้รับจ้างไม่ดําเนินการไม่
เป็นไปตามแบบแปลน อาจเกิดแรงจูงใจ ในการ
เรียกรับสินบน   

1.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม เป็น
ประจํา ท้ังผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง 
-กําหนดการรายงานการควบคุมงานประจําสัปดาห์ ให้
เป็นปัจจุบัน 
2.จัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือให้
ตระหนักถึงการแยกแยะผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ในรูปแบบ อบรม/จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ท่ีมีการ
ก่อสร้างทราบ และเปิดโอกาสให้ ร่วมกัน ตรวจสอบ 
กํากับ เฝ้าระวังพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
4.เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริต ทุกรูปแบบ เช่น ยื่น
เรื่องโดยตรงต่อศูนย์รับเร่ือง ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
เว็บไซต์สํานักงาน เป็นต้น 
5.กําหนดโทษทางวินัย ต่อเจ้าหน้าท่ีที่มีพฤติกรรม
ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่อ
หน้าท่ี  

  
ต่อหน้า 13 

 



13 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เป็นการกระเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมาก-น้อยเพียงใด โดยแยกแยะสถานะของการเฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
ตารางที่ 9 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม เป็นประจํา ทุกๆวัน 

โดยใช้ สื่อโซเชียล ที่เห็นภาพการควบคุมงาน ณ เวลาปัจจบุัน (Real 
time) 

 ����  

2 จัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือให้ตระหนักถึงการแยกแยะ
ผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบ อบรม /จัด
กิจกรรม 
 

����   

3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ท่ีมีการก่อสร้างทราบ 
และเปิดโอกาสให้ ร่วมกัน ตรวจสอบ กํากับ เฝ้าระวังพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ 
 

 ����  

4 เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริต ทุกรูปแบบ เช่น ยื่นเรื่องโดยตรงต่อ
ศูนย์รับเร่ือง ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บไซต์สํานักงาน เป็นต้น 
 

����   

5 กําหนดโทษทางวินัย ต่อเจ้าหน้าท่ีที่มีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสี่ยง
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่อหน้าท่ี 

����   

����สถานะสีเขียว    : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ไม่ต้องทํากิจกรรมเพิ่มเติม 
����สถานะสีเหลือง  : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
                           กิจกรรมที่เตรียมไว้ เช่นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 
����สถานะสีแดง  : เกิดกรณีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม(ใหม่)  
                       เพิ่มข้ึน เพิ่มเติม 
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14 
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
  นําผลจากการเฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 9 ตามสถานะความเสี่ยงการทจุริต
ที่ยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น 
ดังน้ี 

1.เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง) ต้องมีกิจกรรม/มาตรการเพิ่มเติม 
2.เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้(สถานะสีเหลือง) ควรมีกิจกรรม /มาตรการเพิ่มเติม 
3.ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

  ทั้งน้ี จักจัดทําระบบความเส่ียง เฉพาะสถานะสีเหลือง เทา่น้ัน 
 
ตารางที่ 10 การจัดทําระบบความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

1.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม เป็น
ประจํา ทุกๆวัน โดยใช้ สื่อโซเชียล ท่ีเห็นภาพการ

ควบคุมงาน ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) 

1.กําหนดนโยบายการมีส่วนรว่มของประชาชน หรือผู้
ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง เช่น แต่งตั้งผู้ตรวจ 
สอบการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมงาน 
จากภาคประชาชน 
2.กําหนดนโยบาย การประชมุผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนเร่ิม
ลงมือดําเนินการก่อสร้าง อธิ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ควบคุม
งาน ผู้รับจา้ง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ท่ีมี
การก่อสร้างทราบ และเปิดโอกาสให้ ร่วมกัน 
ตรวจสอบ กํากับ เฝ้าระวังพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี 

 

1.กําหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ ตรวจ
รับงานจา้งก่อสร้าง จากภาคประชาชนในพื้นท่ีที่มีการ
ก่อสร้าง ร่วมกับพนักงานเทศบาล เพื่อช่วยกํากับ
ตรวจสอบ ติดตาม ในขณะดําเนินการก่อสร้าง 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้ดําเนินการประเมินความเสีย่งการทุจริต เป็นปี
แรก ในการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง โดยนําข้อมูลตามตารางที่ 10  ซ่ึงอยู่ระหว่างปีงบประมาณ 
2565 จึงไม่สามารถ จัดทํารายงานได้ จะดําเนินการในสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 

ต่อหน้า 15 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 การรายงานผลการดาํเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ตามห้วงระยะเวลาที่
กําหนดไว้ คือ อย่างน้อย 1 ปีงบประมาณ รายงานทุกๆ 6 เดือน ดังน้ี 
ตารางที่ 11 การรายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
               ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนงาน การควบคุมงานก่อสร้าง 
เหตุการณ์ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีภารกิจงานใน

หน้าที่ประจํา ท่ีมากมาย เกินความสามารถในการดาํเนินการ จึงไม่ให้
ความสาํคัญ ความใส่ใจในปล่อยปะละเลย การควบคุมงานก่อสร้าง 
  

2.ในขณะควบคุมงาน มีข้อซักถาม ถกเถียง ระหว่างผู้ควบคุมงาน กับ
ผู้รับจ้าง ในเรื่อง ข้ันตอนลงมือทําท่ีไม่เข้าใจกันไม่เป็นไปตามแบบ
แปลน หรือในเรื่องการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามประมาณ
ราคา ตามกําหนดในสัญญาจา้ง จึงอาจจะเกิดการ รับ/เรียกสินบน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม เป็นประจํา ทุกๆวัน 
โดยใช้ สื่อโซเชียล ที่เห็นภาพการควบคุมงาน ณ เวลาปัจจบุัน (Real 
time) 
 

2.การดําเนินการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
ทราบ และเปิดโอกาสให้ ร่วมกัน ตรวจสอบ กํากับ เฝ้าระวงั
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดําเนินการจัดการความเสี่ยง ⃞ ยังไม่ดําเนินการ 

⃞ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 

� เริ่มดําเนินการไปแล้วบา้ง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
⃞ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เมาะสมยิ่งข้ึน 
⃞ เหตุผลอ่ืนๆ(โปรดระบุ) .............................................................. 
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รายละเอียดข้อมูลการดําเนินงาน 1.จัดอบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
2.ประชุมชี้แจงนโยบายการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
3.ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการให้ผู้รับผลประโยชน์จาก
โครงการ ร่วมเป็นผู้เฝา้ระวัง กํากับติดตามและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัด การเกิดการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็น 0 
ผลการดําเนินงาน 1.คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลฯเข้ารว่มกิจกรรมอบรม จํานวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 
2.เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ รับทราบและเข้าใจใน
นโยบาย พร้อมดําเนินการตามนโยบาย 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก/ผู้รับผลประโยชน์ โดย
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ร่วมกับเจ้าหน้าทีใน
หน่วยงาน สามารถควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง และคอยเฝ้า
สังเกตการณ์ พฤติกรรมการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ได้รับคําสั่ง
แต่งตั้ง รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะประเด็นข้อซักถาม ถกเถียง ระหว่างผู้
ควบคุมงาน กับผู้รับจ้าง  

ผู้รายงาน นายทฤษฎี  กลางประพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัด สํานักปลัด เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 18  เมษายน  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 

 
  วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย(ชั้น 1) เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ โดยมี นายธนพล  พลหาญ ตาํแหน่ง
ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานกรรมการฯ ประธานในที่ประชุมได้ร่วมกันประชุมกับคณะกรรมการ ฯ โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ บอกกล่าว และร่วมกันระดมสมอง พิจารณา และประเมินความเส่ียง  ตาม
กรอบหลักเกณฑ์/ขอบเขตและขั้นตอน ร่วมกัน เป็นที่ได้มาซ่ึงประเด็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต
ของพนักงานเทศบาลฯ  ได้ 
 

 

 

 

 

 










