
 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด า เนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี  
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น  ก็จะ
เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่
อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตใน
อนาคต  

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
  โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การระบุความเสี่ยง 
  2. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
  3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
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 ขั้นตอนที่ 1 :  การระบุความเสี่ยง 
(1) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสียงการทุจริตที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบัน 

1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
ตารางระบุความเสี่ยง 

              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow factor 
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

 
(2) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน
เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจ
ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

 

ขั้นตอนที่ 2 :  การประเมินสถานะความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อให้เกิดความคาดหวัง
ทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
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ขั้นตอนที่ 3 :  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับ 

ความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับ 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่า 
ความเสี่ยงรวม 
จ าเป็นxรุนแรง 

1 เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคล
อ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2 3 6 

 
ขั้นตอนที่ 4 :  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
1 การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคล

นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับ
สินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพ่ือช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจกอ่ให้ 
เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

 2  

 
ขั้นตอนที่ 5 :  การจัดท าแผนบริหารความเสียงการทุจริต 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสียงการทุจริตที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบัน 

1 การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคล
นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับ
สินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพ่ือช่วย
ให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อ  
ให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท า
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
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 ขั้นตอนที่ 6 :  ตารางการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ

ทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 มาตรการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคล

นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับ
สินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพ่ือช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อ  
ให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท า
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 
 

   

 
ขั้นตอนที่ 7 :  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 8 :  การจัดท ารายงานการบิหารความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียง เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้

บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

ขั้นตอนที่ 9 :  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2566  
ส่วนราชการที่ประเมิน :  ส านักปลัดเทศบาล 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

โอกาส/ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน ์

สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)....................................................................... 
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

ผลการด าเนินการ 1. จากการใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน 
2. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน        
    ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหา 
    ผลประโยชน์สว่นตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
    โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
    คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการก าหนดมาตรการ 
    ขึ้นมาควบคุม 
ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการประมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ล าดับ โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/ เหตการณ์ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจม ี การควบคุม/ ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิด ตัวชี้วัด 
 กิจกรรม กระบวน ความเสี่ยงที ่ ผลกระทบ/กระตุ้น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่มี ต่ า ปาน สูง สูง การทุจริต ผลส าเร็จ 
  การด าเนินงาน อาจจะเกิดขึ้น ให้เกิดการทุจริต    กลาง  มาก   

1 การรับของขวัญ
จากบุคคลอื่นเพื่อ
ช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับ
สินบน หรือรับ
ของขวัญจาก
บุคคลอื่นเพื่อ
ช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์
จากองค์กร  

เจ้าหน้าท่ีอาจ
กระท าการทุจริต
ในการับของขวัญ 
หรือสินบน อาจ
ก่อให้เกิดความ
คาดหวังท้ังผู้ให้กับ
ผู้รับและอาจท าให้
บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได ้

1. เจ้าหน้าท่ี
กระท าการผิดวินัย
และจรรยาบรรณ 
เห็นแก่ประโยชน์ท่ี
ได้รับ 
2. ผู้บังคับบญัชา
ขาดการควบคมุ 
ดูแล อย่างใกล้ชิด 

1. ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. หัวหน้าหน่วยงานมี
การก าชับ ควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ของ
ผู้ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

     1. หัวหน้าหน่วยงานมีการ
ก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครดั 
2. ใช้มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
3. น าประกาศเทศบาลต าบล
ม่วงน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
สร้างค่านิยมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัต ิ
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับ
ของขวัญ หรือ
สินบน 

 
 

 


