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ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ             

มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นกรอบในการจัดทำ  
โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนว ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการ
ปรับพฤติกรรม “คน” (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติ             
มิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที ่เก ิดขึ ้นในสังคมไทยมา  อย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                       
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ  สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มี
ร ูปแบบที ่สลับซับซ้อน การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที ่ย ั ่งยืน ซึ ่งเป็นหน้าที่                          
ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจำนงของเทศบาลเมืองพิชัย ที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลเมืองพิชัย จึงได้ทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย โดยคัดเลือก
กระบวนงาน จำนวน 2 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมองพิชัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
ความหมาย  

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทำให้
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงาน              
ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและ
โอกาสที่จะ เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก 
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วน 
งาน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ  
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทาง               
มิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อ ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการ                
ให้หรือการรับ สินบน ทั้งท่ีเป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิด
ข้อเท็จจริง การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
  1.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 
  2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เทศบาลเมืองพิชัย และหน่วยงานในกำกับของเทศบาลเมืองพิชัย มีเครื่องมือ ระบบในการ
ป้องการทุจริตจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง  ๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัยที่มีประสิทธิภาพ 
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 ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
    ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
          ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
    ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระบวนงาน/งาน การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564   
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังเคยเกิดขึ้นแล้ว) 

1. เจ ้ าหน ้าท ี ่ ม ีการท ุจร ิตการใช ้จ ่ าย เ งิน
งบประมาณไม่เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค์ของ
โครงการ (อันเนื่อง มาจากความไม่ชัดเจนของ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของหน่วยกำกับ
ดูแล  การตีความไม่ตรงกันของหน่วยปฏิบัติ และ
หน่วยตรวจสอบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการ
ดำเนินการจากความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ  
หรือมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 

  

2. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอื ่น ในการขออนุมัติ หรือขอนุญาต             
ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย 
ภายในองค์กร มีหลายขัน้ตอน  จนยากต่อการควบคุม 
  สถานะสีแดง : ความเสี ่ยงระดับสูงมาก  เป ็นกระบวนการงานที ่ม ีผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องกับ
บุคคลภายนอกที่ไม่รู ้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ 
 
   ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

    

2. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ใน
การขออนุมัติ หรือขอนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด 

    

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
  ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต                 
                                            ที่ไม่สูงมาก 
  ระดับที่ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ 

            พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ 

  พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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 ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จำเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จำเป็น X รุนแรง 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

1 1 1 

2. เจ ้าหน ้าท ี ่บางรายเร ียกร ับเง ิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือ
ขอนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด 

1 1 1 

  ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ใ น ร ะห ว ่ า ง ก า รต ร ว จ ร ั บ ง าน 
ต ร ว จสอบ เ อกส า ร  หล ั ก ฐ าน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ               
ที่เก่ียวข้อง 

- 1 

2. เจ้าหน้าที ่บางรายเรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ
ขออน ุม ัต ิ  หร ือขอน ุญาตต ่าง ๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 

2 - 

 
  ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ
ร ับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ              
ที่เก่ียวข้อง 

   
 
 

2. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อบแทน
อ่ืน ในการขออนุมัติ หรือขอนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกำหนด 

   

/4. การประเมิน... 
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๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
  ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1. เจ้าหน้าที ่เร ียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว ่างการตรวจร ับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุม ัต ิ โครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

ดี    

2. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ 
หร ือขอนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจาก                
ที่กฎหมายกำหนด 

ดี    
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แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้มี
การเกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

สูง 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์        
ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ 
เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

การเรียกรับ
ผลประโยชน ์

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน

ระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณท่ี

เกี่ยวข้อง 

1. ผู้บังคับ 
บัญชาขาด
การควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2. เจ้าหน้าที่
มีปัญหาทาง
การเงิน 

ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติงาน
ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย และ
ตรวจสอบได้ 

✓   กำหนดให้ผู้บริหาร 
และพนักงานทุก
ระดับ รวมถึงลูกจ้าง 
เทศบาลเมืองพิชัย 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ และ
โปร่งใส และไม่
กระทำการใด ๆ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือตนเองและบุคคล
ที่เก่ียวโยงกัน ตาม
มาตรการดังนี้ 
1. มาตรการป้องกัน
การรับสินบนเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองพิชัย 
 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้มี
การเกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

สูง 

     
 
 

    2. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
3. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
4. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
7. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้มี
การเกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

สูง 

2. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
ในการขออนุมัติ หรือขอนุญาต             
ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกำหนด 

การเรียก 
รับเงินหรือ 
ประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน 
ในการขอ
อนุมัติหรือขอ 
อนุญาตต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่บางราย
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน  ในการ
ขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด 

 

ผู้บังคับ 
บัญชาขาด
การควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
 

ควบคุม ดูแล         
การปฏิบัติงาน
ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย และ
ตรวจสอบได้ 

✓   ผู้บังคับบัญชาควบคุม
ความเสี่ยง ลดการ
เกิดการ เรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน  ในการขอ
อนุมัติ หรือขอนุญาต             
ต่าง ๆ อกเหนือจาก
ที่กฎหมายกำหนด 
ตามมาตรการดังนี้ 
1. มาตรการป้องกัน
การรับสินบนเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองพิชัย 
2. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริต 
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