
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปี 2565 

๑. สถานการณ์การทุจริต 
การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์

ให้แก่ตนเอง ญาติ พ่ีน้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดย
การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ จนท าให้การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความ
เป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์ขององค์กรหน่วยงานและ
สังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรม 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้ญาติ พ่ี
น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ

องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณการเงิน ที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้น ๆ 
๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 

ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎ ระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย ดังนี้ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณธรรมของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง    
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งภาคเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 



๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดแย้งกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันร ะหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ที่
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒0๑๓ 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
           หลักการที่ ๑ : องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
           หลักการที่ ๒ : คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
           หลักการที่ ๓ : คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการซัดเจน 
           หลักการที่ ๔ : องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
           หลักการที่ ๕ : องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
           หลักการที่ ๖ : ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
           หลักการที่ ๗ : ระบแุละวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
           หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
           หลักการที่ ๙ : ระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
           หลักการที่ ๑0 : ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
           หลักการที่ ๑๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีใช้ในการควบคุม 
            หลักการที่ ๑๒ : ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
            หลักการที่ ๑๓ : องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
            หลักการที่ ๑๔ : มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินการ ต่อไปได้ 
            หลักการที่ ๑๕ : มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                                ภายใน 



องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
           หลักการที่ ๑๖ : ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
           หลักการที่ ๑๗ : ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาเหมาะสม 

                      
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน

การปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่าง  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุท าให้ 

๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

4. การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๔.๑ องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย 
๔.๑.๑ Pressure / Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 
๔.๑.๒ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ

ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน 
๔.๑.3 Rationalization  หรือ ความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการกระท าทุจริต 

 
 

 
 
 
 



๔.๒ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 
๔..๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรม 

ทางการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายการบริหารงาน 
๔.๒.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

๔.๒.๔ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance Risk) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาที ่
มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

  
 ตาราง 1 (Likelihood) โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 2-3 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 5 ปี ต่อครั้ง 

 
ตาราง 2 ผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
ค านิยาม 

1 ไม่เป็นสาระส าคัญ/น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบ) 

2 ต่ า/น้อย (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความส าเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์) 

3 ปานกลาง (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความส าเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์) 

4 สูง/วิกฤต (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความส าเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์) 

5 สูงมาก/หายนะ (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความส าเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 การวิเคราะห์ระดับผลกระทบและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 

Risk Assessment Matrix 

ต่ ามาก : 
นานๆครั้ง 

ต่ า : 
ไม่บ่อย 

ปานกลาง สูง : บ่อย 
สูงมาก : 
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

สูงมาก : หายนะ 5 5 10 15 20 25 

สูง : วิกฤต 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ า : น้อย 2 2 4 6 8 10 

ไม่เป็นสาระส าคัญ : 
น้อยมาก 

1 1 2 3 4 5 

ระดับความเสี่ยง 

 

 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง คะแนน ความหมาย 

ต่ า 1 - 3 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

ปานกลาง 4 - 9 

ระดับท่ีพอยอมรับได้โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยง หรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง
เพ่ิมสูงขึ้น 

สูง 10 - 16 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

สูงมาก 17 - 25 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้และมีความจ าเป็นต้องรีบเร่งจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว 

 

 
 
 
 
 
 
 












