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คํานํา 

  เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ

ตาง  ๆท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเส่ียงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การ

แกไขปญหาการทุจริตท่ีย่ังยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานหมอ และเปนเจตจํานงของ

ผูบริหารเทศบาลตําบลบานหมอ ท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน

การปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

  สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําการประเมินความเส่ียงการทุจริตในเทศบาลตําบลบานหมอ 

โดยคัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตใน 3 ดาน คือ 

ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมิ อนุญาต ความเส่ียงในความโปรงใสของการใชอํานาจและ

ตําแหนงหนาท่ี   และความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  รวมท้ังกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการปองกันความเส่ียงของการดําเนินงานท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบานหมอ และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ   
*********** 

 
ความหมาย 
  ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ี 
มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2) ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
3) ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง 

  เปนการวิเคราะหโดยเร่ิมจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานตาง  ๆอธิบายรูปแบบ

พฤติการณ เหตุการณความเส่ียงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ

จําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเส่ียงของการ

ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 

   ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

   1. ดานความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

   2. ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

   3. ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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   ชื่อกระบวนงาน/งาน การดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknow Factor 

(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากผูรับจาง 

  

2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 ความหมายของถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังน้ี 

 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับตํ่า 

 สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 สถานะสีสม : ความเส่ียงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายใน 

      องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงาน  

      ตามหนาท่ีปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนท่ีไมรูจัก  

       ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง 

       สมํ่าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจรับงาน  ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติจัดซ้ือ   
จัดจางจากผูรับจาง 

  /  
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3.เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

       ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 

       ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

       ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

       ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

       ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

       ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม
จําเปน X รุนแรง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากผูรับจาง 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

6 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากผูรับจาง 

 
 

2 

 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ในระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

   
X 
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4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 ดี : จัดการไดทันที ทุกคร้ังท่ีเกิดความเส่ียง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางคร้ังยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ ผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง

ระดับตํ่า 
คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
ในระหวางการตรวจรับงาน  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง
จากผูรับจาง 

 
ดี 

  
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ  ประจําปงบประมาณ พ

ความเส่ียงดาน กระบวนงาน 

ความเส่ียงการทุจริตท่ี
เก่ียวของกับการจัดซ้ือ  
จัดจางไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการ
จัดซ้ือจัดจางหรือมีการ 
นําเงินงบประมาณไปใช
ประโยชนสวนตัว 

เจาหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจางจาก  
ผูรับจาง 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

รูปแบบ พฤติการณความ
เส่ียงการทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกัน
การทุจริต 

ระยะเวลาดําเนินการ

เจาหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจางจาก  
ผูรับจาง 

ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซ้ือจัด
จาง และแบบแสดงความ
บริสุทธ์ิใจในการจัดซ้ือจัดจาง
ทุกวิธีของหนวยงานในการ
เปดเผยขอมูลความขัดแยง
ทางผลประโยชนของหัวหนา
เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และ
ผูตรวจรับพัสดุ 

ต.ค.2561 

 

 

                (นางชุติมา  สุภสุข

           ปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ
      วันท่ี  30  พฤษภาคม พ.

2562 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2561 - ก.ย.2562 ทุกสวนราชการ 

นางชุติมา  สุภสุข) 

ปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 
.ศ. 2562 

 

  


