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เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ค ำน ำ 
 

  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำก
สำเหตุต่ำง ๆ กำรป้องกันกำรทุจริต คือกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ          
ของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน และเป็นเจตจ ำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น           
วำระเร่งด่วนของรัฐบำล เทศบำลต ำบลบ้ำนชัฏป่ำหวำยตระหนักถึงควำมส ำคัญในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง            
จึงได้น ำแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นเครื่องมือด ำเนินกำร เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย           
และควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นกับภำรกิจงำนของหน่วยงำนในอนำคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำ
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนชัฏป่ำหวำยจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด           
โอกำสที่จะประสบปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้น ก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำ  
องค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำได้             
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด กำรจัดท ำแผนบริหำร         
ควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลบ้ำนชัฏป่ำหวำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกำรระดมควำมคิดเห็น
ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำ โดยน ำผลที่ได้มำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบล         
บ้ำนชัฏป่ำหวำย ตำมกรอบกำรประเมินควำมทุจริต ๓ ด้ำน คือ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำ
อนุมัติ อนุญำต ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ รวมทั้งก ำ หนดมำตรกำร
กิจกรรม แนวทำง ในกำรป้องกัน ควำมเสี่ยงของกำรด ำ เนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในเทศบำลต ำบล          
บ้ำนชัฏป่ำหวำยและจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ความหมาย 
 

  ควำมเสี่ยงทำงทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรขัดกัน 
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือกำรรับสินบน 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ประเภทควำมเสี่ยงทำงทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้ำน ดังนี้ 
  ๑. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
  ๒. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ๓. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสชองกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 
 
วิธีการวเิคราะห์ความเสี่ยง 
 

  เป็นกำรวิเครำะห์โดยเริ่มจำกกำรระบุควำมเสี่ยงจำกกระบวนงำนต่ำงๆ อธิบำยรูปแบบพฤติกำรณ์ 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ กับระดับควำมจ ำเป็นของกำร 
เฝ้ำระวัง และกำรก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตในเทศบำลต ำบลบ้ำนชัฏป่ำหวำย ที่มีประสิทธิภำพ 
 

  ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identication) 
  ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน 
   ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
   ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
   ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสชองกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

  ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงำน กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ตารางท่ี ๑. ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

 

  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กรณีผู้เสนองำนมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่ำ โดยตรงหรือโดยอ้อมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ มีหน้ำที่
พิจำรณำหรือผู้บริหำร 

  

 

 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
      ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียดดังนี้ 
   สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
 

   สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวัง          
ในระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 
 

   สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคนหลำยหน่วยงำน
ภำยในองค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 
 

   สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก          
คนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถกำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
ตารางท่ี ๒. ตำรำงแสดงสถำนควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 

  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กรณีผู้เสนองำนมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ มีหน้ำที่
พิจำรณำหรือผู้บริหำร  

  

 
  

 



๔ 
 

  ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
  ๓.๑ ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
       ระดับ ๓ หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำรและมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตสูง 
       ระดับ ๒ หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำรและมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตไม่สูงมำก 
       ระดับ ๑ หมำยถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนกำร 
 

  ๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
       ระดับ ๓ หมำยถึง มีผลต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่ำย/กำรเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
       ระดับ ๒ หมำยถึง มีผลต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่ำย/กำรเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
       ระดับ ๑ หมำยถึง มีผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน/กำรเรียนรู้/องค์ควำมรู้ 
 
ตารางท่ี ๓. SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง ๒ มิต ิ
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับของความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

 

  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีผู้เสนองำน 
มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำโดยตรง
หรือ โดย อ้อมกับเจ้ ำหน้ำที่ ผู้ มีหน้ ำที่
พิจำรณำหรือผู้บริหำร   

 

๒ 
 

๓ 
 

๖ 

 
ตารางท่ี ๓.๑ ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 

    กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีกำร
ด ำ เนินกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำ ง  กรณีผู้ เ สนองำน         
มีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง  ไม่ว่ำโดยตรงหรือ          
โดยอ้อมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ พิจำรณำหรือ
ผู้บริหำร  

 

๒ 
 

 



๕ 
 

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balancedced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
 

  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กรณผีู้เสนองำนมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
เจ้ำหน้ำทีผู่้มีหน้ำที่พิจำรณำหรือผู้บริหำร 

   

 

 
  ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
      ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
      ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนองค์กร            
ไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 
      พอใจ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
ผลงำนองค์กร แต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 
      อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบ                 
ถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
 
ตารางท่ี ๔. ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 

  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณี
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง            
ก รณี ผู้ เ ส นอ ง ำนมี ค ว ำมสั ม พัน ธ์
เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่พิจำรณำหรือ
ผู้บริหำร 

 

ดี 
 

 
  

 
 
 




