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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การ
ป้องกันการทุจรติ คือการแก้ไขปัญหาการทุจรติที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 เทศบาลเมืองล าพูนตระหนักถึงความส าคัญในบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้น าแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นเครื่องมือด าเนินการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับ
ภารกิจงานขององค์กรในอนาคต  และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
ล าพูนจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การ
เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองล าพูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา โดยน าผลที่ได้มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลเมืองล าพูน ตามกรอบการประเมนิ ความทุจริต 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
เทศบาลเมืองล าพูนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 

  ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงทางทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)         
  2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่   
  3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสชองการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จ าเป็นของการเฝา้ระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองล าพูน ที่มีประสิทธิภาพ 

  1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identication)       
      ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน       

    ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     

     ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

     ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสชองการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
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ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงาน การปฏิบัติงานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับซอ้น 
ตารางท่ี 1. ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown  Factor)    

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทบัซอ้นเนื่องจากต้องมกีารติดต่อกบัภาค 
เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  
 

การรบัของขวัญทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่น 
การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการ
รับในโอกาสทีเ่หมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสงัคม 
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รบั
และอาจท าใหบุ้คคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 

  
 

 
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง       
      ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มรีายละเอียดดังนี้      

• สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดบัต่ า 

• สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
 ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

• สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน
 ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าหน่วยงาน
 ตามหน้าทีป่กต ิ

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คน
 ที่ไม่รู้จกัไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ
 อย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
เขียว 

 
เหลือง 

 
ส้ม 

 
แดง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทบัซอ้นเนื่องจากต้องมกีารติดต่อกบัภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

    

การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือ
ให้กันตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อ 
ให้เกิดความคาดหวังทัง้ผู้ให้และผูร้ับและอาจท าใหบุ้คคลภาย 
นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัตหิน้าที่ราชการได้ 

    

 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk  level matrix) 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
    ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการและมคีวามเสี่ยงในการทจุริตสูง 
    ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลกัของกระบวนการและมคีวามเสี่ยงในการทจุริตไมสู่งมาก 

  ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
    ระดับ 3 หมายถึง มีผลตอ่ผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย/หนว่ยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/การเงิน ในระดับทีรุ่นแรง          
  ระดับ 2 หมายถึง มผีลต่อผู้ใช้บริการ/ผูม้ีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากบัดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่ไมรุ่นแรง          
  ระดับ 1 หมายถึง มผีลกระทบตอ่กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู ้
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ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมลูที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ชองการเฝ้าระวัง 

ระดับของความรุนแรง
ชองผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่อง 
จากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 

การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆแม้จะเป็นการรบัในโอกาสที่   
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอืให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสงัคมอย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รบั
และอาจท าใหบุ้คคลภายนอกเข้าใจผิด
ต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการได ้

2 3 6 

  
ตารางท่ี 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่อง 
จากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆแม้จะเป็นการรบัในโอกาสที่   
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอืให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสงัคมอย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รบั
และอาจท าใหบุ้คคลภายนอกเข้าใจผิด
ต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการได ้

2  
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ตารางท่ี 3.2  ระดับความรุนแรงชองผลกระทบตาม Balancedced Scorecard  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่อง 
จากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมอย่างไรก็ตามอาจกอ่ให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ับและอาจท าให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการได ้

   

 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
   ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดบั ดังนี้ 
    ดี : จัดการได้ทันที ทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงาน
องค์กร ไม่มผีลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิม่        
    พอใจ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับ
มอบผลงานองค์กร แต่ยอมรบัได้ มีความเข้าใจ 
    อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บรกิาร/ผู้รบัมอบผลงานและยอมรบัไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง  

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง   

ระดับสูง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน
การเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนเนื่องจากต้องมี
การติดต่อกบัภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดี    

การรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้
จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็
ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รบัและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด
ต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการได ้

ดี    
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ประเด็น  
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน การปรับปรงุ/แนวทางแก้ไข ผู้รบั 
ผิดชอบ 

ก าหนดแล้วเสรจ็ หมายเหต ุ

1. การ
ด าเนิน 
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทบัซอ้นเนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อกับภาค 
เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 2562                
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 
3. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสมัพันธ์
ระหว่างคู่สัญญา 
4. การรายงานการให้หรือรบัผลประโยชน์อื่น 

กองคลงั/
งานพัสด ุ

รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบ 
ประมาณ  พ.ศ.2562 ในเว็บไซต์
ของเทศบาลเมืองล าพูนและรายงาน
การด าเนินงาน รายเดือนและราย
ไตรมาสเสนอผู้บรหิาร 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. การรบั
ของขวัญ
ทรัพยส์ิน
หรือ
ประโยชน์
อื่น 

การรบัของขวัญและหรือผล 
ประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการ
รับในโอกาสทีเ่หมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอืให้กันตาม
มารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ับ
และอาจท าใหบุ้คคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได ้

1. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไมร่ับหรอืถามน า
ถึงการรบัของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดนอก 
เหนือจากทรัพยส์ินอันควรได้ตามกฎหมายเว้น
แต่การรบัของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา 
2. ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร
หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของ 
ขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติ
ในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

เจ้าหน้าที่
ทุกคน 

เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2543 , ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใหห้รือการ
รับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
พ.ศ. 2544 และ หนังสือที่ มท.
0226.2/ว 7523 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการให้หรือรับของ 
ขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ถือปฏิบัติ
ตามหลกั 
เกณฑ ์

 
          ลงช่ือ 
           (นางเสาวคนธ์  พิทยชัยกุล) 
             นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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