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ค าน า 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการบริหาร             
เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรภาครัฐขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปปลงได้อย่างรวดเร็ว มีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจรติเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหามาจากสาเหตุ ต่าง ๆ และยากที่จะจุดเริ่มต้น ดังนั้น ความเสี่ยงจึง
จ าเป็นต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกคน และเป็นเจตจ านงของเทศบาลต าบล
มาบแคที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ  

  เทศบาลต าบลมาบแค จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลต าบลมาบแค 
รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด     
การทุจริตในเทศบาลต าบลมาบแคและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลมาบแค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลต าบลมาบแคใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานหลีกเลี่ยงความเสี่ยง    
ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 
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ความหมาย 

  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบาย
รูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลมาบแค 

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

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

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อ
กับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปกปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า  

สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ  
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน    
จนยากต่อการควบคุม 

สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ
ก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

 
ตารางท่ี 2. ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



  

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
 

  

  
 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)  
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงใน   การทุจริต 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ในระดับรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

ระดับของความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น× รุนแรง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

2 2 4 

 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

2  

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใจ : จัดการได้โดนส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดี   

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

ดี   
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

1. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือนต่อผู้บริหารและเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 
3. การรายงานการให้หรือรับ
ผลประโยชน์อื่น 
4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
หรือมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
5.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
6. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

กองคลัง 
ส านักปลัดฯ 

เดือนตุลาคม 2564 - 
เดือนกันยายน 2565 

 

 

 

ลงชื่อ 

    (นายปัญญาวัฒน์  ธนะตระกูลพานิช) 
    นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค 

 


