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เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 



 
 

ค าน า 
  
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต                      
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง                   
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้                    
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซ่ึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  ในการนี้ เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของ                         
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
   
 

 เทศบาลต าบลกุดกว้าง  
                มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     
ความหมาย                                                                                                       
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                         
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง                                                                                      
การประเมินความเสี่ยง 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 

 
ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลกุดกว้าง ที่มีประสิทธิภาพ 

๑. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

           ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

           ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

           ๓) ด้านความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครฐั 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 
 

 
                           โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

     ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

 Uknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย                  
ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ภารกิจของเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 
 

  
 
         ✓ 

  
 



๒ 
 
ค าอธิบาย 
 - Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ
เกิดซ้ าหรือมีประวัติอยู่แล้ว                          
 - Uknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม                 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
        ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 

   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
            สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนจนยากต่อการควบคุม 
 

            สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

 

 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   เขียว   เหลือง    ส้ม    แดง 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย                  
ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ภารกิจของเทศบาล 
ต าบลกุดกว้าง 

  
 
   ✓ 
          /  

  

 
 ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)  
             ➢ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
       ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริต 
       ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
       ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
     ➢ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
                 ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับรุนแรง 
        ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับไม่รุนแรง 
         ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 



๓ 
 

 ตาราง Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น xรุนแรง 
 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบ 
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

        
 
         ๒  

 
 
          ๑ 

 
 
          ๒ 

 
 ตาราง ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

 
                 
                 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

Must 
 

 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง

Should 
 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบ 
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

 
 
๒ 

 
 
 

 
 ตาราง ระดับความรุนแรงผลกระทบ 

 

                
                โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
1 
 

 
2 

 

 
3 

 
- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบ 
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

 
 

X 

 
 

 

 
 

 

 



๔ 
  
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix-Assessment) 
      ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
     ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี
รายจ่ายเพิ่ม 
              พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/องค์กร แต่ยอมรับได้                 
มีความเข้าใจ 
              อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและ
ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตาราง แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

                
                โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพ 

การจัดการ 

 

 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า      
 

 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

 

 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบ 
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

 
 

ดี 

 
 

✓ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๕. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ความเสี่ยง 

การทุจริตด้าน 
 

 
กระบวนงาน 

 
รูปแบบพฤติกรรม 

ความเสี่ยง 
การทุจริต 

 
มาตรการ 

ป้องกันการทุจริต 

 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความเสีย่งการทุจรติ 
ในความโปร่งใส 
ของการใช้จ่าย 
งบประมาณและ 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้รถยนต ์
ส่วนกลาง 

ของทางราชการ 

- ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
  เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ 
  ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามัน 
  ไม่ครบตามใบสั่งจ่าย  
  ส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
- น ารถยนต์ราชการไปใช้ 
  ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ 
  ภารกิจของเทศบาล 

 

- ตรวจสอบเลขไมล์กับ 
  อัตราการใช้น้ ามัน 
  ทุกเดือน 
- ก าหนดให้ผู้ใช้รถ ท า 
  บันทึกขออนุมัติใช้รถ 
  ทุกครั้ง 
- จัดท าประกาศหลักเกณฑ ์
   การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
- ท าข้อตกลงกับสถาน ี
  จ่ายน้ ามันเกี่ยวกับ 
  เงื่อนไขการจ่ายน้ ามัน 
  ให้กับรถในราชการ 
  ของเทศบาล 
- แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่                                                           
  รับผิดชอบดูแลรถยนต์    
  ส่วนกลาง                     
- ก าหนดมาตรการ             
  ประหยัดพลังงาน                 
- ก าหนดมาตรการ  
  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง               
- การเสรมิสร้างจิตส านึกใน  
  การแยกแยะประโยชน์ 
  ส่วนตนและประโยชน์ 
  ส่วนรวม                         
- จัดท าทะเบียนคุม 
  ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
  เทศบาล                        
- คอยตรวจสอบทรัพย์สิน 
  เทศบาลเป็นประจ าทุกวัน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
 


