
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนที่ 4  ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำร
ควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มี
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 

 พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 

 อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 

ตำรำงที่ 4  ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต คุณภำพกำร
จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับสูง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบ
แปลน และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะ
ให้มีแบบมำตรฐำนอ ำนวยควำมสะดวก
ให้ กั บประชำชนก็ตำม  แต่ กำรขอ
อนุญำตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำง
ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำน
ง่ำย) 

ดี ต่ ำ   

กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง ดี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมท่ีระบุ
ไว้ในค ำขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 

ดี ต่ ำ   

ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้
ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบ     
ตำมใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือใส่ถัง
หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้ำหน้ำที่
ร่วมมือกับผู้ประกอบกำร 

ดี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี่ยง    
ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ยักยอกเงินหลวง 
ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 

ดี ต่ ำ   



 ตำรำงที่ 4  ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

 ตำรำงที่ 5  ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบ
แปลน และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะ
ให้มีแบบมำตรฐำนอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชนก็ตำม แต่กำรขออนุญำต
ต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำงผู้ตรวจ 
หรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำนง่ำย) 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
ให้ เป็นไปตำมระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรของ
เท ศ บำ ล ต ำ บ ลบ้ ำ น โ พ ธิ์  แ ล ะ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำ ม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 โดยเคร่งครัด 
พร้อมปลูกฝังจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน ฯลฯ 

2 กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีกำรส ำรวจข้อมูล
ของผู้เสียภำษีอย่ำงสม่ ำเสมอและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บภำษีให้
ครบถ้วนถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตำม พรบ. ระเบียบ 
กฎหมำย โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้
เสียภำษี 

3 กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุ
ไว้ในค ำขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีกำรตรวจสอบ
เอกสำร/หลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติ  
อนุญำต ในแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไป 
ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

4 ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้
ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่ำงทำง หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำม
ใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือใส่ถังหรือ
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำร 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับดูแล
กำรสั่งจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ  
ในกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ  และก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้
และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด 

5 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น    
ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ ำเบี้ยเลี่ยง      
ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ยักยอกเงินหลวง 
ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 

สั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ควบคุม ก ำกับดูแล 
และตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยให้
ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ หนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

 ตำรำงที่ 5  พิจำรณำเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ที่มีค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 4 มำจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่อไป 
 


