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คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ  
ที่ ค้ น ห าต้ นตอที่ แท้ จ ริ ง ได้ ย าก  ความ เสี่ ย งจึ งจำ เป็ น ต้ อ งคิ ดล่ ว งหน้ า เสมอ  การป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต  
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
และเป็นเจตจำนงของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันการทจุริตในภาครัฐ 

สำนักอำนวยการกลาง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตำบลแม่ปั๋ง จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน  
1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนด
มาตรการกิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
และจดัทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
            สำนักปลัดเทศบาล 
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ความหมาย 
  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงกาทุจริต  
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
   1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
   3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน การดำเนินโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชนมีการ  
ทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็ น ไป ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร ห รื อ มี ก า ร น ำ เงิ น
งบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือเสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระกว่างการตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 

    

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 3.1 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตทีไ่ม่สูงมาก 
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 
ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 
ทางการเงิน ในระดับไมรุ่นแรง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3 SCORTING ทะเบียนข้อมูลทีต่้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร  หลั กฐานป ระกอบการ
พิ จ ารณ าในการ เสน อขอ อนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับผู้นำชุมชน 

2 3 6 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
ที่เก่ียวข้อง 

3 

 

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
ที่เก่ียวข้อง 

  

× 

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร  
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากราจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน  ประกอบการ
พิ จ ารณ าในการ เสน อขออนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

พอใช้   
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ 

เสี่ยงการทุจริต 
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ความเสี่ยงการทุจริต
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการและไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ หรือมีการ
นำเงินงบประมาณไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ ในระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวน
สอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาใน
การเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ
ที่เก่ียวข้องร่วมกับผู้นำ
ชุมชน 

  เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวนสอบ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกับผู้นำชุมชน 

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นคณะบุคคลใน
ส่วนกลางที่ช่วยสนับสนุนและเสนอแนะนโยบาย
แนวทางการดำเนินโครงการ กำกับ ดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินโครงการ พิจารณา
กรอบงบประมาณ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ภูมิภาคมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นคณะ
บุคคลที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานใน
ระดับพ้ืนที ่เสนอแนะแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนา และพิจารณาภาพรวมของ
การดำเนินงาน พร้อมทั้งกลั่นกรองแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และติดตามผลการดำเนิน
เงินภายใต้โครงการให้มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 62- 
ก.ย. 63 

สำนักปลัด 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ป๋ัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

(นายอรุณ   ธนะหมี) 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง 
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