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คำนำ 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
ที่ค้นหาต้นตอไดย้าก ความเสี่ยงจึงจำเป็นตอ้งคิดลว่งหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระ
เร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้ อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 
18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบล
ปลาโหล จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
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การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจำปี 2566  
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวดัสกลนคร 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความ
เสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทจุริตจะช่วยเป็นหลกัประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบรหิารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกตา่งจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตาม
ความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสีย่งการทจุรติ 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   สำหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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  องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบแุละวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต  
  หลักการที่ 9 ระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยทีี่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏิบตัิได้  
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคณุภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอ้มูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถดำเนินการตอ่ไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับตดิตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมนิและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกดิการทจุริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน 
และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ  
 ขอบเขตการประเมินความเสีย่งการทุจรติ แบ่งออกเปน็ 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง  ต้องดำเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสีย่งการทจุริต  
- เลือกกระบวนงาน จากทีจ่ะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสีย่ง

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝา้ระวงัความเสีย่ง

7 • จัดท าระบบการบรหิารความเสยีง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ง
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7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย
กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น  
และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากใน
ระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ใน
การดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความ
เสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown 
factor  

 
Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะ

มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 
 

 
  

 
 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริตworkshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์



 
6 

 
ประเมินความเสี่ยงการทจุรติ ของเทศบาลตำบลปลาโหล ป ี2566 

ประเมินความเสีย่งการทจุริต  ด้าน  
 ความเสี่ยงการทุจรติเก่ียวข้องกับการอนุมตัิพิจารณา อนญุาต 
 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครฐั   
 
ชื่อกระบวนการงาน ………การอนุมัติ อนุญาต ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล……… 
ชื่อหน่วยงาน……สำนักปลดั/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.......………………… 
ผู้รับผดิชอบ…สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม…โทรศัพท์…042165214. 
 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 การพิจารณาอนมุัติ อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กบัผู้ขอ
อนุญาตบางรายการทีคุ่ณสมบตัิไม่ถูกต้อง
ครบถว้นตามหลักเกณฑ์   

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอยีด พฤติการณก์ารทุจรติที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- ความเสีย่ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรูว้่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมดีำนานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจยัความเสีย่งที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการลว่งหนา้ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การนำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ  
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจรติ 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การพิจารณาอนมุัติ อนุญาต 
อาจมีคณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์ให้กบัผู้
ขออนุญาตบางรายการที่
คุณสมบัตไิม่ถูกต้อง
ครบถว้นตามหลักเกณฑ์   

 √   

 
 7.3   เมทริกส์ระดับความเสีย่ง 
  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทจุริตที่มีสถานะความเสีย่งการทจุริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
 
  ระดับความจำเป็นของการเฝา้ระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขัน้ตอนหลกัที่สำคัญของกระบวนการนัน้ ๆ แสดงว่าขัน้ตอนนัน้ เป็น must 
หมายถึงความจำเปน็สูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดบั 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขัน้ตอนรองของกระบวนการนัน้ ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เปน็ Should  
หมายถึงจำเปน็ต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  
 

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนงานนั้นเกีย่วข้องกับ ผู้มสี่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล 

พันธมติร ภาคีเครือข่าย ค่าอยูท่ี่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนงานนั้นเกีย่วข้องกับ การเงิน รายไดล้ดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที ่2 

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนงานนั้นเกีย่วข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยูท่ี่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนงานนั้นเกีย่วข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth คา่อยู่ที่ 1 หรือ 2    
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ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ ระดับความ
จำเป็นของการ

ระวัง 
3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 

1 การพิจารณาอนมุัติ อนุญาต อาจ
มีคณะกรรมการบางท่านเอื้อ
ประโยชน์ให้กบัผู้ขออนุญาตบาง
รายการที่คณุสมบตัิไม่ถูกต้อง
ครบถว้นตามหลักเกณฑ์   

3 3 6 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การนำค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการทุจริต
ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการไดท้ันที ทุกครั้งที่เกดิความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการไดโ้ดยสว่นใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
แต่ยอมรบัได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพยีงสว่นน้อย การจัดการเพิ่มเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรบัไม่ได้ ไมม่ีความเข้าใจ  
 
  ตารางที่ 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง
การทจุรติ 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การพิจารณาอนมุัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัตไิม่ถูกต้อง
ครบถว้นตาม
หลักเกณฑ์   

พอใช้   √ 
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7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การนำเหตุการณ์ที่มีความเสีย่งสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดบัความ
รุนแรง  

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง…………แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลปลาโหล………………………………… 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤตกิารณ์ความ

เสี่ยง 

มาตรการ
ดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

การพิจารณาอนมุัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัตไิม่
ถูกต้องครบถว้น
ตามหลักเกณฑ ์

เจ้าหนา้ที่บางราย
เอื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง 
(บางราย) ทั้งที่
คุณสมบัตไิม่
ถูกต้องครบถว้น
ตามหลักเกณฑ ์
(สมยอม) 

เจ้าหนา้ที่บางราย
เอื้อประโยชน์ให้กบั
พวกพ้อง (บางราย) 
ทั้งที่คุณสมบัติไม่
ถูกต้องครบถว้น
ตามหลักเกณฑ ์
(สมยอม) 

- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้
พิจารณา
คุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช้ผู้
มีส่วนได้เสียกบัผู้
ขออนุญาต) 
- จัดทำคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพนิิจ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

มกราคม - 
เมษายน 
2566 

สำนักปลดั 

 


