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คํานํา 

 เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆที่

คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือการแกไข

ปญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบเทศบาลตําบลบานแปะ และสามารถตอบสนองนโยบาย

รัฐบาลในการปองกันการทุจรติในภาครัฐ 

 เทศบาลตําบลบานแปะ ในบานะผูรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขอเทศบาล

ตําบลบานแปะ จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแปะ โดยคัดเลือก

กระบวนงาน จํานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน คือ ความเสี่ยง

การทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจ

และตําแหนงหนาที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของใชอํานาจและตําแหนงของเจาพนักงาน 

รวมทั้งกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตในเทศบาลตําบลบานแปะ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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ความหมาย 

  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรอืการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2) ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
  3) ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีวิเคราะหความเสี่ยง 
  เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับของ
ความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแปะท่ีมีประสิทธิภาพ 
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
    ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

    1. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
     3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการ     

บรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน การใชอํานาจและตําแหนงของเจาหนาท่ีในการดําเนินการบรรจุแตงตั้ง เลื่อน
ตําแหนง การโอน(ยาย) 

ตารางที่1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 
Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

เจาหนาที่ใชอํานาจเพื่อและตําแหนง
หนาท่ีในการบรรจุแตงต้ังเพ่ือเ ล่ือน
ตําแหนง โอนยาย ในการเรียกรับเงิน
คาตอบแทนในการบรรจุขาราชการ ไป
ใชประโยชนสวนตน 

เจาหนาที่มีการเรียกรับเงินคาตอบแทน
ในการบรรจุขาราชการหรือการเลื่อน
ตําแหนงสายงานตางๆ หรือการโอน
(ยาย)ไปใชประโยชนสวนตน 
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2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังน้ี 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแล 
  สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายใน
องคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงาน ตามหนาที่ปกติ 
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรูจักไม
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือสม่ําเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
เจาหนาที่เรียกรับเงินคาตอบแทนระหวางการดําเนินการขั้นตอนการบรรจุ
ขาราชการ หรอืการเล่ือนตําแหนง หรอืการโอน(ยาย) 

  √  

3. เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
   3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
         ระดบั 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
         ระดบั 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก 
         ระดบั 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 
   3.2 ระดับความรุนแรงผลกระทบ 
         ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบรกิาร/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/
ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
         ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบรกิาร/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/
ทางการเงิน ในระดับที่ไมรนุแรง 
          ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
คาความเส่ียงรวม
จําเปน x รุนแรง 

เจาหนาที่เรียกรับเงินคาตอบแทนระหวางการ
ทําเรื่องเอกสารเพ่ือเสนอใหผูบริหารอนุมัติ และ
มีการบรรจุขาราชการ หรือการเลื่อนตําแหนง 
หรือการโอน(ยาย) 

 
2 

 
3 

 
6 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง SUOULD 

เจาหนาที่เรียกรับเงินคาตอบแทนใน
การว่ิงเตนเพ่ือใหขาราชการไดบรรจุ
หรือไดเลื่อนตําแหนง หรือการโอน
(ยาย) 

 

3 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรนุแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาที่เรียกรับเงินคาตอบแทนระหวางท่ีผูบริหารจะอนุมัติ
รับเขาบรรจุหรือเลื่อนตําแหนง หรือโอน(ยาย) 

  X 

 
4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบรกิาร/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี
ผลเสียทางการเงนิ ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ ผลงาน 
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบรกิาร/
ผูรับมอบผลงานและยอมรบัไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเส่ียง
ระดับต่ํา 

คาความเส่ียง
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง
ระดับสูง 

เจาหนาที่เรียกรับเงินคาตอบแทนระหวางท่ี
ผูบริหารจะอนุมัติรบัเขาบรรจุหรือเลื่อน
ตําแหนง หรือโอน(ยาย) 

 
พอใช 

  
√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลบานแปะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ความเสี่ยงดาน กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ
ความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาที่ใชอํานาจเพ่ือ
และตําแหนงหนาที่ ใน
การบรร จุแต ง ต้ั ง เพื่ อ
เลื่อนตําแหนง โอนยาย 
ใ น ก า ร เ รี ย ก รั บ เ งิ น
คาตอบแทนในการบรรจุ
ข า ร า ช ก า ร  ไ ป ใ ช
ประโยชนสวนตน 

เจาหนาที่เรียกรับเงิน
คาตอบแทนระหวาง
การดําเนินการขั้นตอน
การบรรจุขาราชการ 
หรือการเลื่อนตําแหนง 
หรือการโอน(ยาย) 

เจ าหนา ท่ีเรียกรับ เงิน
คาตอบแทนระหวางการ
ทําเร่ืองเอกสารเพ่ือเสนอ
ใหผูบริหารอนุมัติ และมี
ก ารบรรจุ ข า ราชการ 
หรือการเลื่อนตําแหนง 
หรือการโอน(ยาย) 

แตงตั้งคณะกรรมการในการบรรจุ การเลื่อนตําแหนง การ
โอนยายในเทศบาลตําบลบานแปะ กํากับดูแลติดตามและ
ประเมินผลการขอรับบรรจุ การเลื่อนตําแหนงการโอน
(ยาย) เพ่ือใหการบรรจุ การเล่ือนตําแหนงการโอน(ยาย) มี
ความโปรงใสในความเสี่ยงการทุจริตของเจาหนาที่ ท่ีใช
อํานาจและตําแหนงหนาที่ในการบรรจุการเลื่อนตําแหนง
หรือการโอนยาย 

ต.ค. 61- ก.ย.62 สํานักปลัด 
งานการเจาหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


