
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 
ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะจะมีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   
 
กรอบการประเมินความเสี่ยง 
 มีกระบวนการ ดังนี้  
 1.แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดขึ้นที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
 2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ท าการสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อ
บ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 3.ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการประท าความผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย
รับรู้ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก  
 4.การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปรามปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่
คุ้นเคย  
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 เทศบาลต าบลบ้านแป้น แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1.การระบุความเสี่ยง 
 2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง 
 4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 5.แผนบริหารความเสี่ยง 
 6.การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านแป้น ที่มีประสิทธิภาพ 
1.การระบุความเสี่ยง 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
          ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 
          ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                   
                    ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน  การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 เคยเกิดขึ้นแล้ว 

(Know Factor) 
ยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
(Unknow Factor) 

เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ โดยไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ
มีการน าเงินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

  
 

 
Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

 

 



 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 1.การออกแบบสอบถาม 
 2.ระดมสมอง 
 3.เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น 
 4.การสัมภาษณ์ 
 
2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง        
 ขั้นตอนนี้ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือ ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว =ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง =ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม =ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง =ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   
 

 

 
3.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 และ 3 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนที่ไม่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ  3 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 



  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer&User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 
Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning&Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
  
ตารางที่ 3 ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  (ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็นxรุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นxรุนแรง) จากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการ
จัดการแบ่งเป็น 3  ระดับ ดังนี้ 
 ดี = จัดการได้ทัน ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 จัดการ ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

 
 

พอใช้ 

  
 
 

 

 
 
 



5.แผนบริหารความเสี่ยง 
  จากตารางที่ 4 น าค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง 
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ซึ่งจากตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง  
 
6.การจัดท ารายงงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันและแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด โดยจะท าการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สี
เหลือง และสีแดง 
 
สถานะสีเขียว = ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง =เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โรงการ 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
สถานะสีแดง =เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้
ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 
 
 ตารางท่ี 5 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานความเสี่ยง 

  เขียว เหลือง แดง 
1.ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึง
ลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่กระท าการใดๆ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโอยง
กับรวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 
2.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจกับเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
ให้ปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกันกับเทศบาลต าบลบ้าน
แป้น เพื่อให้การด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก าหนด 
3.ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น รวมถึงก าหนดให้มีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขอ
อนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

   



 
 

Risk Matrix    
 
ความจ าเป็นของการเฝ้า
ระวัง 
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 
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