
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 



-๑- 
 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
๒. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อ านาจ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖. คุณภาพการด าเนินงาน 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
๙. การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐. การป้องกันการทุจริต 
ความเสี่ยงการทุจริต   หมายถึง  ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้การ

ทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากระบวนงานต่างๆ 

อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับ
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

 
 
 
 



-๒- 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

                ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
                ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

 
 

 

/ 

 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
สีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 

ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มี

หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 
สีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ
สินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้นได้ผล
ประโยชน์จากองค์กร 

/    



-๓- 

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Marix) 
๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
      ระดับ ๑  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
      ระดับ ๒  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก 
      ระดับ ๓  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
      ระดับ ๑  หมายถึง  มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแลพันธมิตร/

เครือข่าย/การเงินในระดับที่รุนแรง 
      ระดับ ๒  หมายถึง  มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแลพันธมิตร/

เครือข่าย/การเงินในระดับที่รุนแรง 
      ระดับ ๓  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  ๒  มิต ิ

 
ตารางท่ี ๓.๑  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 
หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
 

๒ 

  
 
 ๓  

  
 
 ๖ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 
หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
 

๒ 

   

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 
หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

     
 
/ 



-๔- 

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น  ๓  ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบหมาย ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน  :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยง 
ระดับต่ ามาก 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 
หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้ผู้นั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
 

ดี 

  
 
/ 

 

 

 ๕. แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประจ าปี ๒๕๖๔ เรื่อง การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน คือ ประกาศเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  

 


