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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างงใด  
 

  เทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้             
                    เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  
ตลอดถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีก ารรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 



 
  องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 



5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต 

การใชอ้  านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี  

การใชจ้่ายงบประมาณ และการ
บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 



6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง  ต้องด าเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ

1 • ระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง 

5 • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสียง 

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในและเภทความเสี่ยง    
ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

การระดม
สมอง 

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต workshop 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk 
Identification 

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อ่ืน 

Risk 
Identification 

การ
สัมภาษณ์ 



7.2   บริหารความเสี่ยง  เทศบาลต าบลวานรนิวาส รายงานการประเมินผลการการประเมินความเสี่ยง การด าเนินการในปีงบปีประมาณ พ.ศ.2565 
ภารกิจตามกฎหมายที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกันความ

เสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การจัดท าการโอนและ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานการ

จัดท า การโอนและ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เป็นไปด้วยความถูกต้องและ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการแก่

ประชาชน 

 
ยังมีรายการโอนเงนิ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกิน
จ านวนคร้ัง ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนดไว ้

 
1. ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิ ธี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 
2541  และฉ บั บที่  3   
พ.ศ. 2543 
2. จัดท าทะเบียนควบคุม
การเบิกจ่ายของหน่วย 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดบั
หนึ่ง แต่ยังมีรายการโอน
เงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวน
คร้ังตามที่แบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการก าหนดไว้จึงยงัมี
ความเสี่ยงอยู่และต้องท า
การปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2565 
ต่อไป 

 
ยังมีรายการโอนเงนิและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวน
คร้ัง ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว ้
 
 

 
1. การจัดท าทะเบียน
การโอนและ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
2. การตรวจสอบยอด
ในระบบ e-lass ควบคู่
กับเจ้าหน้าที่การเงิน 
(กองคลัง)เป็นประจ า 

 
ส านักปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกันความ

เสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกันความ

เสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. งานติดตั้งและซ่อมแซม

ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้งานด้านไฟฟ้า

สาธารณะเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุดในการ

ด าเนินการเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงสุดแก่

ผู้ปฏิบัตงิานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม

หลักวิชา ระเบียบ กฎหมาย

และหนังสือสัง่การ 

1. ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายส าหรับการ

จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่

เหมาะสมเพียงพอต่อ

ความต้องการในการใช้

งานของเจ้าหนา้ที ่

2 .  เ กิ ด ก า ร ช า รุ ด

บ่อยครั้ งจ า เป็นต้อง

ซ่อมแซมและปรับปรุง

โดยเร่งด่วน  

1. จัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์

ไฟฟ้าทีไ่ด้มาตรฐานมีอายุ

การใช้งานคงทนยาวนาน

มากยิ่งขึ้น 

2.ส่งเสริมและพัฒนาให้

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

ด้านไฟฟ้าและศึกษา

ระเบียบหลักเกณฑ์ของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

1. การตั้งงบประมาณ

รายจ่ายส าหรับซื้อวัสดุ

อุปกรณ์มีอย่างจ ากัด 

2.จัดส่งเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัตงิานเข้ารับการ

อบรมระเบียบ กฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

และการติดตั้งให้ถูกต้อง

ตามหลักของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

 

 

1. อุปกรณ์ที่ใช้งานใน

ปัจจุบนัยังเปน็อุปกรณ์รุ่น

เก่า การซ่อมแซมไฟฟ้า ยัง

ไม่มีความสมบูรณ์

เท่าที่ควร 

2. มีการแจ้งเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือไฟฟ้า

ขัดข้องอยู่เสมอ 

1. ปรับเปลี่ยนอปุกรณ์

ที่ล้าสมยัตรงตาม

มาตรฐาน 

2. ส่งเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัตงิานไปอบรม

โครงการเกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูกหลัก 

เช่น การไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค หรือจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ

การดูแล จัดการไฟฟา้

สาธารณะโดยตรงอยา่ง

ต่อเนื่อง 

กองช่าง 

ผอ.กองช่าง 

นายช่างโยธา 
-  

 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.งานขออนุญาตก่อสร้าง 

ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 

วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้งานก่อสร้างใน

เขตเทศบาลต าบลวานร-

นิวาสด าเนนิการถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมายวา่

ด้วยการควบคุมอาคาร 

 

 
1. ประชาชนยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
2. เอกสารที่ยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบถ้วนท า
ให้เสียเวลาในการ
ด าเนินการ 

 
๑. ก าชับเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัตงิานให้ศึกษา
ระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่ง
การจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าคู่มือ/แผ่นพบั 
เก่ียวกับการอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
แจกส าหรับประชาชนที่มา
ติดต่อ  
 

 
- เอกสารที่ยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบถ้วนท าให้
เสียเวลาในการ
ด าเนินการ 
 
 
 

 
1. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ
ระเบียบกฎหมายว่าดว้ยการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
2. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบแปลนที่ขอ
อนุญาตไว ้
3. การเตรียมเอกสารยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบท าให้ขั้นตอนการ
ขออนุญาตล่าช้า 
 

 
๑. พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
๒.จัดท าคู่มือ/แผ่นพบั
เก่ียวกับการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ
เติม เคลื่อนย้ายอาคาร
ส าหรับแจกผู้มาตดิต่อ 
๓.มีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ เช่น เสียง
ตามสาย 

 
กองช่าง 
ผอ.กองช่าง 
นายช่างโยธา 
จพง.ธุรการ 
-  

 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ  

วัตถุประสงค ์

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

- สนองนโยบาลภาครัฐ

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพที่ด ี

 

 

 

 

 
- ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญการเฝ้า
ระวังป้องกันโรค 

 
- การจัดท าแผนงาน
สาธารณสุขให้พร้อม
ครอบคลุมทุกด้านรวมทั้ง
งบประมาณ 
- จัดกิจกรรม/อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

 
- ลดอัตราป่วยจากโรค
ไข้เลือดออกและลด
แหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย
ในชุมชน/สถานที่
ราชการ 

 
- ยังพบประชาชน
เจ็บป่วยจากโรค
ไข้เลือดออก 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่
ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่
พักอาศัย 

 
- การจัดท าแผนงาน
สาธารณสุขให้พร้อม
ครอบคลุมให้พร้อม
ครอบคลุมทุกด้าน
รวมทั้งงบประมาณ 
- จัดกิจกรรม/อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
- สร้างแกนน า
เครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 
กองสาธารณสุขฯ 
ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 
มาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6.งานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของ 

 - เพื่อให้ภารกิจด้าน

การศึกษาเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
- ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานดา้น
การศึกษา ได้แก่ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาฯ  

 

- แต่งตั้งรักษาราชการ
แทน หัวหน้าฝา่ย
ส่งเสริมการศึกษาฯ 
- แบ่งงานของ
นักวิชาการศึกษา
มอบหมายให้บุคลากร
กองการศึกษาปฏิบัติ
แทน 

 
- การบริหารงานดา้น
การศึกษายังขาด
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาฯ 

 
- เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดา้นการศึกษาใน 
ประกอบผู้รักษาราชการแทน
มีงานในหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ปริมาณมาก และการศึกษาไม่
ตรงกับมาตรฐานก าหนด  
 

 
- สรรหาหรือรับโอน
บุคลากร ต าแหนง่  

 

-ปลัดเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล 

ผอ.กอง

การศึกษา/ 

บุคลากรกอง

การศึกษา 

 

              
                                                                                                                       
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ระดับความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู่ 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.งานทะเบียนทรัพยส์ินและ

พัสด ุ

วัตถุประสงค์การควบคุม 

   ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ

ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

   ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน  

   ๓. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

 

- หนังสือค้ าประกนั

สัญญาจา้งไม่

ครอบคลุมถึง

ระยะเวลาประกัน

ความช ารุดบกพร่อง

ตามเงื่อนไขใน

สัญญาจา้ง   

 

- มีการตรวจสอบ

หลักประกันสัญญา

ไปยังธนาคารที่ออก

หนังสือค้ าประกนั  

 

- มีหนังสือค้ าประกนัสัญญาจ้าง

บางโครงการไม่ครอบคลุมถึง

ระยะเวลาประกันความช ารุด

บกพร่องตามเงื่อนไขในสญัญา

จ้าง ที่จะต้องประกันความช ารุด

บกพร่องไว้ 2 ปี นบัถัดจากวนัที่

ได้รับมอบงานจา้ง 

 

 

 

- หนังสือค้ าประกนั

สัญญาจา้งบางโครงการ

ไม่ครอบคลุมถึง

ระยะเวลาประกันความ

ช ารุดบกพร่องตาม

เงื่อนไขในสัญญาจ้าง  

หากเกิดความช ารุด

บกพร่องอาจจะท าให้ไม่

สามารถเรียกร้องสิทธิ

จากผู้รับจา้งได้  ซึง่จะ

ท าให้เกิดความเสียหาย

แก่ทางราชการ 

 

- ก าชับให้เจ้าหน้าที่

พัสดุตรวจสอบ

หนังสือค้ าประกนั

ธนาคารอีกครั้งเมื่อผู้

รับจ้างสง่มอบงาน

จ้างว่าครอบคลุมถึง

ระยะเวลาประกัน

ความช ารุดบุกพร่อง

ตามสัญญาจ้าง

หรือไม่ 

 

 

กองคลัง 

ผอ.กองคลัง 

นวช.พัสด ุ
 

                                     
       
 
 

 



 
การวิเคราะห์ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/มีการทับซ้อน

อย่างไร 
วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง มี
ความเสี่ยงแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ผู้
จัดหาพัสดุ เลือกซื้อจ้าร้าน
ที่ตนสนิทรู้จัก 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการ
ซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

4 4 16 
สูง 

1 

2. การใช้รถ
ส่วนกลางของ
ราชการ 
 

1. การใช้รถราชการไม่ถูก
ตามระเบียบ 
2. ใช้รถราชการละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบฯ 
3. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บ ารุง รถส่วนกลางไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
4. การเบิกจ่ายน้ ามันไม่
สอดคล้องกับการใช้รถ 

เพ่ือให้การใช้รถส่วนราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องและป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 3 12 
สูง 

2 

3. การเบิกใช้วัสดุ 
และการให้ประชาชน
ยืมใช้วัสดุ 

1. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
โดยไม่ประหยัด ไม่
บ ารุงรักษา 

1. เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายวัสดุถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ ไม่น าวัสดุ 
อุปกรณ์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

4 2 8 
ปานกลาง 

3 



 2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
ของราชการในเรื่องส่วนตัว 
3. ในการให้บริการ
ประชาชนมีการเลือก
ให้บริการญาติพ่ีน้องหรือ
คนที่รู้จัก 

2. เพื่อให้การบริการประชาชนมี
ความทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

2. มีการสอบทานจากทุกกอง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดหาพัสดุควรมาจากทุกส่วนราชการ หรือการตรวจรับพัสดุควรแต่งตั้งจากหลาย
กอง ไม่ใช่แต่งตั้งแต่จากกองเจ้าของงบประมาณผู้จัดหาเท่านั้น 

3. ควบคุม กับกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ การจัดซื้อจักจ้างอย่างเคร่งครัด 
          ปัญหาการใช้รถส่วนกลางของราชการ 
 1. ควบคุมให้พนักงานผู้รับผิดชอบใช้รถส่วนกลางแต่ละคัน มีการบันทึกใช้รถ (แบบ 4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

2. ควบคุมให้พนักงานผู้ขอใช้รถส่วนกลาง จะต้องเขียนใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด   
          ปัญหาการเบิกใช้วัสดุ และการให้ประชาชนยืมใช้วัสดุ 
 1. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายพัสดุประจ าปี และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุตามไตรมาส อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุ ทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่าย 
3. ควรมีมาตรการเข้มงวดเมื่อมีการเบิกและยืมวัสดุในการสูญหายของพัสดุ เพ่ือหาผู้รับผิดชอบ 

 
 


