


บทนำ 

  เนื่องด	วยเทศบาลตำบลปะทิวได	จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบล 
ปะทิวขึ้น โดยได	วิเคราะห%หาความเสี่ยงโดยใช	 “คู*มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได	
จัดทำ และเผยแพร*ให	ส*วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป1นแนวทางในการวิเคราะห%หาความเสี่ยงการทุจริตในองค%กร
ขึ้น ในรูปแบบของ  “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะทิว ป2งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” 
เป1นครั้งแรก ในการนี้เทศบาลตำบลปะทิวได	เล็งเห็นว*าการกำหนดให	มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
สามารถช*วยลดความเสี่ยงด	านการทุจริต ตลอดจนการสร	างจิตสำนึกและค*านิยมในการต*อต	านการทุจริตให	แก*
บุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว ถือเป1นการป9องกันการเกิดการทุจริตในองค%กร และเป1นหลักประกันในเม่ือ
พบกับการทุจริตท่ีไม*คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับป:ญหาน	อยกว*าองค%กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ
เป1นความเสียหายที่น	อยกว*าองค%กรที่ไม*มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช	 เพราะได	มีการ
เตรียมการป9องกันล*วงหน	าไว	โดยให		เป1นส*วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งจะไม*ส*งผลให	เพิ่มภาระงานแต*
อย*างใด และสอดคล	องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร*งใสในการดเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ ท่ี 
สำนักงานคณะกรรมการป9องกันและปราบปรามการทุจริตแห*งชาติแจ	งให	หน*วยงานภาครัฐต	องจัดให	มีการ
ดำเนินการ จึงได	ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะทิว ป2งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เพ่ือให	การดำเนินมีความต*อเนื่องในทุกป2 
 

 
เทศบาลตำบลปะทิว 

1๖ มิถุนายน 256๓ 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ความหมาย 
  ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ของเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  3  ด้าน ดังนี้ 
  (1)  ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  (2)  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  (3)  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจาการระบุความเสี ่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกดิการทุจริตในเทศบาลตำบลปะทิว ที่มีประสิทธิภาพ 

1.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ประเมินการเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
   ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต  
   ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน : กระบวนงานการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ 

ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

ผู ้มีหน้าที ่จ ัดเก็บหรือรับชำระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ขาดความระมัดระวังในการเก็บรักษา
เอกสารใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญหาย 
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2.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ 

  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระต่ำ 

  สถานสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์ มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่
ไม่รู้จัด ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

ผู ้มีหน้าที ่จัดเก็บหรือรับชำระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ขาดความระมัดระวังในการเก็บรักษา
เอกสารใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญหาย 
 

  
 

 
 

 

 
3.  เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูง
มาก 
  ระดับ 1  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3  หมายถึง  มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ 2  หมายถึง  มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/การเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
  ระดับ 1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ควารรู้ 
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ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเผ้าระวัง  2  มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ความเสี่ยงรวม   
จำเป็น  รุนแรง 

ผ ู ้ม ีหน ้าท ี ่จ ัดเก ็บหร ือร ับชำระเงิน
ค ่าธรรมเน ียมใบอน ุญาต ขาดความ
ระมัดระว ังในการเก ็บร ักษาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญหาย 
 

๓ ๑ 
 
 

๓ 

 
ตารางท่ี 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

ผ ู ้ม ีหน ้าท ี ่จ ัดเก ็บหร ือร ับชำระเงิน
ค่าธรรมเน ียมใบอนุญาต ขาดความ
ระมัดระว ังในการเก็บร ักษาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญหาย 
 

3  
 
 

 
ตารางท่ี 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขาด
ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญ
หาย 
 

   

 
4.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น  3  ระดับ ดังนี้ 
  ดี  :  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้่  :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รรับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน  :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่ความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ผู ้มีหน้าที ่จ ัดเก็บหรือรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขาดความ
ระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินไม่ให้สูญหาย 
 

ดี   
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