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ค าน า 
 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเปน็ต้องคิดลว่งหน้าเสมอ การป้องกันการทุจรติ คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นเจตจ านง       
ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
   

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลต าบลสั นผีเสื้อ โดยคัดเลือก
กระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ ความเสี่ยง      
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ     
และต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสนิบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทจุริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต     
ของทางราชการ พ.ศ. 2548) 
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และก าหนดมาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในเทศบาลต าบลสันผีเสื้อที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 (    ) 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 (    ) 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ( /  ) 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) (ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 
เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้
จ่ า ย เ งิ น ง บป ร ะม าณไ ม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของโครงการหรือมีการน า
เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

 / 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
   สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย 
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม 
   สถานะสี แดง  : ความ เสี่ ย งระดับสู งมาก  เป็ นกระบวนงานที่ มี ผู้ เ กี่ ย ว ข้อง                   
กับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด              
หรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 /   

 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางที๋ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง      
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

2 3 6 

[

[

[

[
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 

3  

 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  x 

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจ ารณาในการเสนอขออนุมั ติ 
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

พอใช้  /  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลสันผีเสือ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ     
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   
ของโครงการหรือ
มีการน าเงิน
งบประมาณไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขอ
อนุมัติโครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดให้ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดับ รวมถงึลูกจ้าง เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 
ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซ่ือสตัย ์สุจริต และโปร่งใส และไม่กระท าการใด ๆ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงต้องปฏิบตัิ      
ตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่น อยา่งเคร่งครัด      
ไม่เรียกร้องหรือด าเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบน หรือการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดแูล เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถงึการควบคุม         
การบริจาคเพื่อการกุศล การใหข้องขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมี
ความโปรง่ใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวใหเ้จ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ด าเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้ให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนไดเ้สยีหรือผู้เก่ียวข้องอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจกับ
เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ให้มีแนวทางปฏิบตัิเช่นเดยีวกันกับเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 
เพื่อให้การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บรรลุตามนโยบาย        
ที่ก าหนด ทั้งน้ี ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น      
ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และก าหนดให้มี
การตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสีย่ง 
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพยีงพอและมี
ประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 
นอกจากน้ีก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของระเบยีบ ข้อบงัคบั และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
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เทศบาลต าบล
สันผเีสื้อ 

 


