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เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
------------------------------------------ 

 
ด้าน ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
กระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
   การหักล้างเงินยืมทดรอง 
   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ส านัก/กอง  กองคลัง 
   กองการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว   ผู้อ านวยการกองคลัง 
   นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ  รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา 
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ตารางท่ี 1 : ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียน

ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
  

 1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา บุคลากร
บางคนขาดความรู้ความเข้าใจและความ
รอบคอบเกี่ยวกับการระบุ ตรวจสอบและ
แยกประเภททรัพย์สิน 

√  

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/ 
การลงทะเบียนสินทรัพย์ 
ความผิดพลาดจากการแยกประเภท 
ครุภัณฑ์ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

√  

2 กระบวนการหักล้างเงินยืมทดรอง   
 การน าหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมา

เป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืม 
ทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด 
ใบส าคัญรับเงิน 

√  

3 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ   
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ

การเบิกจ่าย 
√  

 
ค าอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น (อธิบายให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด) 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  
Known Factor 
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี 
โอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง Unknown Factor 
 

 
 
 
 



 
-3- 

 
ตารางท่ี 2 : แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียน

ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
    

 1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา บุคลากร
บางคนขาดความรู้ความเข้าใจและความ
รอบคอบเกี่ยวกับการระบุ ตรวจสอบและแยก
ประเภททรัพย์สิน 

 √   

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/ 
การลงทะเบียนสินทรัพย์ 
ความผิดพลาดจากการแยกประเภท 
ครุภัณฑ์ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

 √   

2 กระบวนการหักล้างเงินยืมทดรอง     
 การน าหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมา

เป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืม 
ทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด 
ใบส าคัญรับเงิน 

  √  

3 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ     
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ

การเบิกจ่าย 
  √  

 
ค าอธิบาย : ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความ 

     เสี่ยงการทุจริต แยกตามรายสีไฟจราจร 
- ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 

     สีเขียว   หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ า 
     สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ

ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
     สีส้ม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 

หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มี
อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

     สีแดง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยงข้องกับ
บุคคลภายนอก คนที่ไมรู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ
ก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 3 : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 2 มิติ (Risk level matrix) 

 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น

ของการเฝ้าระวัง 
3   2   1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3   2   1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 กระบวนการหักล้างเงินยืมทดรอง    
 การน าหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอม

แปลงมาเป็นหลักฐานประกอบการ
หักล้างเงินยืม 
ทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงิน
สด ใบส าคัญรับเงิน 

2 3 6 

2 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ    
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบการเบิกจ่าย 
3 2 6 

 
ค าอธิบาย :  ให้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง – สูงมากท่ีเป็นสีส้มและ 

สีแดง (จากตารางที่ 2) มาหาค่าความเสี่ยงรวม โดยน าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังที่
มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน 
- ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

   • ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าเป็น MUST    
        หมายถึง มีความจ าเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่    
        ด าเนินการไม่ได้ (ค่า MUST อยู่ในระดับ 3 หรือ 2) 

     •  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่าเป็น SHOULD   
        หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ค่า SHOULD อยู่ใน 
        ระดับ 1 เท่านั้น) 
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
     หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น 

     •  เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร  
        ภาคี เครือข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือ 
        มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ใน 
        ระดับ 2 หรือ 3  

   •  มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้  
        (Learning & Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 4 : การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยง คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ต่ า ปานกลาง สูง 

กระบวนการหักล้างเงินยืม
ทดรอง 

    

การน าหลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ปลอมแปลงมาเป็น
หลักฐานประกอบการ
หักล้างเงินยืมทดรอง เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด 
ใบส าคัญรับเงิน 

พอใช้   ค่อนข้างสูง 

กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

    

เบิกจ่ายโดยขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบการ
เบิกจ่าย 

พอใช้   ค่อนข้างสูง 

 
ค าอธิบาย : ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จากตารางที่ 3) มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 3 ระดับ ดังนี้ 
 •  ดี หมายถึง  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  

  องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงินไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 •  พอใช้  หมายถึง  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 

   ผลงาน องค์กรยอมรับได้และเข้าใจ 
 •  อ่อน หมายถึง  จัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

  ผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 5 : แผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน 

(ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์ 
 

 1) การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา บุคลากรบางคน
ขาดความรู้ความเข้าใจและความรอบคอบเกี่ยวกับ
การระบุ ตรวจสอบและแยกประเภททรัพย์สิน 

แผนบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์ 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทานกระบวนการ
ลงทะเบียน ครุภัณฑ์ 

 2) การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน/ 
การลงทะเบียนสินทรัพย์ 
ความผิดพลาดจากการแยกประเภท 
ครุภัณฑ์ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

2 กระบวนการหักล้างเงินยืมทดรอง  
 การน าหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็น

หลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืม 
ทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส าคัญรับ
เงิน 

แผนบริหารความเสี่ยง 
1. ควรใช้บริการจากผู้ให้บริการ หรือผู้ขาย
สินค้าท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกโดย
กรมสรรพากร หรือจดทะเบียนการค้าท่ีออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถตรวจสอบและ
เชื่อถือได้เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
2. กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1. ได้ 
ให้ใช้บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบส าคัญรับเงินน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
หักล้างเงินยืมทดรอง พร้อมแนบหลักฐาน เช่น 
ส าเนาบัตรประชาชน รูปภาพสินค้า และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการ  
เป็นต้น 

3 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการ

เบิกจ่าย 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
และสม่ าเสมอ 
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ค าอธิบาย : ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix 
Assessment (ตารางที่ 4) ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตนั้นๆ (หากพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ าหรือค่อนข้าง
ต่ า ให้พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง หรือเลือกกระบวนงาน/การด าเนินงานอื่นที่อาจเกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 

-------------------------------------------------- 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------------------- 

 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในน าไปสู่การวิเคราะห์และก าหนด
มาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางป้องกันการทุจริต 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

1. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความ 
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

2. กระบวนงานเพื่อท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ 
2.1 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือ 

ลงบัญชีสินทรัพย์ 
2.2 กระบวนงานการหักล้างเงินยืมทดรอง 
2.3 กระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  3. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้ 
      3.1 บุคลากรบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบคอบเกี่ยวกับการระบุ
ตรวจสอบและแยกประเภททรัพย์สินจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบลงทะเบียนครุภัณฑ์ใน
กระบวนงานการตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน และการลงทะเบียนสินทรัพย์ 
      3.2 บุคลากรบางคนมีการเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย 
  4. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
      4.1 ก าหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการ
ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์ 
      4.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทาน
กระบวนการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
      4.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่าย 
      4.4 มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ควรใช้บริการจากผู้ให้บริการ 
หรือผู้ขายสินค้าท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกโดยกรมสรรพากร หรือจดทะเบียนการค้าที่ออกโดย 
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กระทรวงพาณิชย์ที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และหากกรณีไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ให้ใช้บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบการหักล้างเงินยืมทดรอง พร้อมแนบหลักฐาน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน รูปภาพสินค้า และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการ เป็นต้น 
 

---------------------------------------------- 


