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คำนำ 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ  ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต  คือ  
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั ่งยืน  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าศาลา  และเป็น
เจตจำนงของเทศบาลตำบลท่าศาลาที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

  เทศบาลตำบลท่าศาลา  จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยคัดเลือกกระบวนงาน  
จำนวน  ๑ กระบวนงาน  ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน  ๓  ด้าน  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
หน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้คัดเลือกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร  ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการกิจกรรม  แนวทางในการ
ป้องกันความเสี ่ยงของการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริต  และจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงที ่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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สารบัญ 

หน้า 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต         ๑ 
ความหมาย  ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต       ๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตในองค์กร       ๑ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง          ๓ 

๑. การระบุความเสี่ยง         ๔ 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง       ๔ 

 ๓.  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk Level matrix)      ๕ 
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)   ๖ 
 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง         ๖ 
 ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง      ๗ 
 ๗. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยง       ๘ 
 ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง       ๘ 
 ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง     ๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความหมาย  
  ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต       
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  หรือการรับสินบน 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  แบง่ออกเป็น  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑)  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ๒)  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  ๓)  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
 ๑.๑  สว่นราชการ/อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับการ
ยกฐานะเป็น " เทศบาลตำบลท่าศาลา" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี ๓๒๑ หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑.๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๗๕ ไร่   ได้กำหนดพื้นที่
ออกเป็น ๖  ชุมชน  จำนวนประชากร ๒,๙๕๐ คน และประชากรแฝงประมาณ จำนวน   ๒,๕๐๐ คน       
แบ่งการบริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย  
  ๑. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ        
งานนิติการ  งานกิจการสภา งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเลือกตั้ง งานธุรการ 
และงานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล  

  ๒. กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ 
บำนาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชี      
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน 
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานแผนที่ภาษี งานจัดเก็บรายได้ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่
ได้รับมอบหมาย  
  ๓. กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน 
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานควบคุมตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรงุ การควบคุมการก่อสร้างและ 
ซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงาน 
เครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการบริหารการศึกษา โดยให้มีงาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและ โครงการ  งานงบประมาณ งานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียน
ประวัติ งานการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา          

 



-๒- 
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตร งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับ 
  ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข     
งานสัตวแพทย์ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านพัสดุที่ใช้แล้ว 
(ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสีย และมลพิษในด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้ง การปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๖. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม 
สวัสดิการเด็กและเยาวชน ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาชุมชน  งานการจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑.๒ จำนวนบุคลากร ประกอบด้วย 

หน่วยงาน พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

๘ ๑ ๕ ๔ ๑๘ 

กองคลัง ๕ - ๒ ๑ ๘ 
กองช่าง ๒ - ๑ ๔ ๗ 
กองการศึกษา ๒ - ๓ ๖ ๑๑ 
กองสาธารณสุข ๑ ๑ ๖ ๖ ๑๔ 
กองสวัสดิการสังคม ๓ - - ๒ ๕ 
รวม ๒๑ ๒ ๑๗ ๒๓ ๖๓ 

 

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength : S)  
  ๑. เทศบาลตำบลท่าศาลา มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่ง
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 
   ๒. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น 
กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว  
  ๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ  
  ๕. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางบอร์ดชุมชน       
เวปไซด์เทศบาลตำบลท่าศาลา 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
ขาดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานบัญชี 

งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษี ทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  
 



-๓- 

สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย  

โอกาส (Opportunities : O) 
๑. ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ  ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

 มาตรา ๗๖ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

๒. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ข้อ ๑  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง           
ธรรมา ภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัด กั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

๓. การกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุก
หน่วยงาน ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับ
การทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 

๔.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ขอความรว่มมือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการแสดงเจตจำนงการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อ
ประชาชน พร้อมรายงานประเมินตนเอง ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด 

๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากข้ึน  

อุปสรรค (Threat : T)  

  ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน อาจทำให้การปฏิบัติงาน    
เกิดสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ใน ประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ  อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์  เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง  และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร 



-๔- 
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เลือก
กระบวนงานการทุจริตทางด้านการทะเบียน 
 

      ชื่อกระบวนงาน/การทุจริตทางด้านการทะเบียน 
ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow  Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

๑. กรณีมีการทำผิดในพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มี
การกระทำผิดในระเบียบกฎหมายว่าด้วยงาน
ทะเบียน เช่น 

- การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด 

- การเรียกรับเงินเพ่ือให้บริการทางทะเบียน 

 √ 

๒. กรณไีมม่ีการทำผิดในพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่มีการ
กระทำผิดในระเบียบกฎหมายว่าด้วยงาน
ทะเบียน เช่น 

- การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง 
- การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน 

(ท.ร.๑๔) 

 √ 

 

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
 ระหว่างปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงาน   
 ภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน  
 ตามหน้าที่ปกต ิ
 

 สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่  
 ไม่รู ้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
 สม่ำเสมอ 
 
 

 



-๕- 
ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด 
 

√    

๒. การเรียกรับเงินเพ่ือให้บริการทางทะเบียน 
 

 √   

๓. การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง 
 

  √  

๔. การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.๑๔) 

  √  

 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk Level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความ
เสี่ยงตามตารางท่ี ๒ ตามระดับความจำเป็นของการฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ 
     ๓.๑  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
            ระดับ ๓ หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
            ระดับ ๒ หมายถึง  เป็นขึ้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
            ระดับ ๑ หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
     ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
            ระดับ ๓ หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน  ในระดับที่รุนแรง 
           ระดับ ๒ หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน  ในระดับไม่รุนแรง 
           ระดับ ๑ หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  ๒  มิติ 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 
 

๑. การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด 

๑ ๑ ๑ 

๒. การเรียกรับเงินเพ่ือให้บริการทางทะเบียน ๑ ๒ ๒ 
๓. การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง ๒ ๒ ๔ 
๔. การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน      

(ท.ร.๑๔) 
๒ ๒ ๔ 

 

 



-๖- 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ให้นำความเสี่ยงรวม (จำเป็นและรุนแรง)  จากตารางที่ ๓มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับ
การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง 
เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยแบ่งระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
     ดี : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กร  ไม่มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
     พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน  องค์กร  แต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
     อ่อน : จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ   

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
๑.การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด 

ดี ต่ำ   

๒.การเรียกรับเงินเพื่อให้บริการทาง
ทะเบียน 

ดี  ค่อนข้างต่ำ  

๓.การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง ดี   ปานกลาง 
๔.การเพิ่มชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.๑๔) 

ดี   ปานกลาง 

 

๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี ๕ 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑. การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
๒. การเรียกรับเงินเพื่อให้บริการทาง
ทะเบียน 
๓. การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง 
๔. การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.๑๔) 
 

๑. นายทะเบียนท้องถิ ่นหมั ่นตรวจติดตามการปฏิบ ัต ิงานของ
เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบด้านงานทะเบียนราษฎรให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
เผ้าระวังการตรวจสอบข้อมูลสถิติการปฏิบัติ งานในแต่ละวัน เพ่ือ
ป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้น หากพบความผิดปกติหรือ
กรณีสงสัยให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๒. กรณีปรากฎข้อมูลต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดไม่ว่าเป็นการ
ตรวจสอบพบเอง มีการร้องเรียนหรือสื่อมวลชนมีการเสนอข่าวให้
เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติโดยเร็ว  หากเป็นการทุจริตทาง
ทะเบียนต้องดำเนินการจำหน่ายรายการ ยกเลิก หรือเพิกถอน
หลักฐานเอกสารทางทะเบียนที่มีการกระทำทุจริตให้ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 



-๗- 
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ เพื่อ
เป็นการเพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยก
สถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางท่ี ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๓ ว่าอยู่ในสถานะ 
ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  
 √ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องททำกิจกรรมเพ่ิม  

 √ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓  
 √ สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี ๖  รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ 
มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
๑. นายทะเบียนท้องถิ ่นหมั ่นตรวจติดตามการ
ปฏิบัต ิงานของเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบด้านงาน
ทะเบียนราษฎรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
เผ้าระวังการตรวจสอบข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานใน
แต่ละวัน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ขึ ้น หากพบความผิดปกติหร ือกรณีสงสัยให ้รีบ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๒. กรณีปรากฎข้อมูลต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดไม่
ว ่าเป็นการตรวจสอบพบเองมีการร้องเรียนหรือ
ส ื ่อมวลชนมีการเสนอข่าว  ให ้เร ่งร ัดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ยุติโดยเร็ว  หากเป็นการทุจริตทาง
ทะเบียนต้องดำเนินการจำหน่ายรายการ ยกเลิก 
หรือเพิกถอนหลักฐานเอกสารทางทะเบียนที่มีการ
กระทำทุจริตให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. การเรียก
ค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ
เกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด 
๒. การเรียกรับเงิน
เพ่ือให้บริการทาง
ทะเบียน 
๓. การแจ้งตายโดยไม่มี
การตายจริง 
๔. การเพิ่มชื่อต่างด้าว
เข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.๑๔) 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 

  

 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

ถ้ายังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 



-๘- 
๗. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การเรียกค่าธรรมเนียม/ 
ค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด 

ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

การเรียกรับเงินเพ่ือให้
บริการทางทะเบียน 

ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

การแจ้งตายโดยไม่มีการ
ตายจริง 

ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) 

ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้ันตอนที่ ๗     
มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ สี
เหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็น เครื่องมือในการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

การเรียกค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 

 -  - 

การเรียกรับเงินเพ่ือให้บริการทาง
ทะเบียน 

- - 

การแจ้งตายโดยไม่มีการตายจริง - - 
การเพ่ิมชื่อต่างด้าวเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.๑๔) 

- - 

 



-๙- 
๙. การรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ สถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ รายงานผล ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ สามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน  
ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตทางทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา 
โอกาส/ความเสี่ยง เขียว (ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ) 
สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงการทุจริตทางด้านการทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่าศาลา มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


