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ค าน า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ

ต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน
ของรัฐบาล 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้น าแนวคิดการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี
การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลดอนประดู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา โดยน าผลที่ได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ตาม
กรอบการประเมิน การทุจริต 3 ด้าน คือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง 
ในการป้องกัน ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลดอนประดู่ และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ความหมาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความเสี่ยงความการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลดอนประดู่ ที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 ด้านความเสี่ยงความการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงาน/งาน  
กระบวนงาน การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ 
แม้จะเป็นการรับในโอกาสเหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ 

 

 

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วน
น้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด น ารถยนต์
ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม :ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากดต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง :ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รูจ้ักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

  

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับใน
โอกาสเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตาม
อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจท า
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ 

 

 

  

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วน
น้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด น ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสู่งมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3  หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ 2  หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่ไมรุ่นแรง 
ระดับ 3  หมายถึง มีผลต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลทีต่้องเผ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการ
ติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น
การรับในโอกาสเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจท าให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

2 3 6 

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามัน
ไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่ายส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด น า
รถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

2 1 2 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรกต็ามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2  

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วน
น้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด น ารถยนต์ไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

2  

 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

   

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

   

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่าง
ทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ ามันที่เหลือ
เป็นเงินสด น ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

   

 



4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี        :จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใจ  :จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครัง้ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน    :จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมี
การติดต่อกับภาคเอกชนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

 

 

การรับของขวัญทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น 
การรับของขวัญหรือประโยชน์
ใดๆ แมจ้ะเป็นการรับในโอกาส
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรกต็ามอาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจ
ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

  

 

 

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่ายส่วนน้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด 
น ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

  

 

 

 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นความ

เสี่ยง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1. การ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
ผู้บริหาร 
3. มีข้ันตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สัญญา 

กองคลัง รายงานและเผยแพร่แผนต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลดอน

ประดูแ่ละรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือนให้ผู้บริหาร

ทราบ 

 

2. การรับ
ของขวัญหรือ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น 

การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ 
แม้จะเป็นการรับในโอกาสเหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ 

1. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือ
ถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้
ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
2. ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวย
พรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืน
ระเบียบอีกท้ังเป็นการปรับทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
การรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 และหนังสือมท. 
0226.2/ว7523 ลว27 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือ
รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

 

3.การใช้รถใน
ราชการ 

ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วน
น้ ามันที่เหลือเป็นเงินสด น ารถยนต์
ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

1. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้
น้ ามันทุกเดือน 
2. ก าหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติ
ใช้รถทุกครั้ง 

ทุกส านัก/กอง สิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564  

 


