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จัดท าโดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแม่โจ้   

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่



 

ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบในทางลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหาเกิดจาก 
สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็น
เจตจ านงของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทีร่่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและสามารถ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กรที่รับผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลเมืองแม่โจ้  โดย
คัดเลือกกระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจิตใน 3 ด้าน คือ 1.ความ
เสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ กิจกรรม 
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองแม่โจ้เพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงให้มปีระสิทธิภาพต่อไป  

  

   

หน่วยตรวจสอบภายใน 

             เมษายน 2563 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

ความหมาย  
  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้   
 1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558)   
 2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่   
 3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง   

 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับ ระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตในเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มีประสิทธิภาพ   
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1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)   
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน    
  1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต    
  2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่    
  3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ    
 ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

UnKnow Factor 
(อาจจะเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที ่มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามันรถยนต์
ส่วนกลาง เช่น มีการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย โดยน้ ามันส่วนที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด  

  
  

 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง    
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้           

  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า   
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้   
  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม    
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ    

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามนัรถยนตส์่วนกลาง เชน่ มกีารน า
น้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ ามนัไม่ครบตามใบสัง่จ่าย โดยน้ ามนัส่วนที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง    

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน การทุจริตสูง    
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน การทุจริตที่ไม่สูงมาก    
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ   

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ก ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง   
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ก ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงนิ ในระดับไม่รุนแรง   
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ ความรู้  

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น  
ของการเฝ้าระวัง  

3   2   1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3   2   1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่  มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามันรถยนต์
ส่วนกลาง เช่น มีการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติม
น้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย โดยน้ ามันส่วนที่เหลือน า
ใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 

2 3 6 

ตาราง 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST (ค่าควรเป็น 3 หรือ 2) 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD (ค่าควรเป็น 1) 

เจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามันรถยนต์
ส่วนกลาง เช่น มีการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย โดยน้ ามันส่วนที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 

3 

 

 
ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง เช่น 
มีการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 
โดยน้ ามันส่วนที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 

 
 X 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  แต่

องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ

มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตางรางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการเบิกใช้น้ ามันรถยนต์
ส่วนกลาง เช่น มีการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือ
เติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย โดยน้ ามันส่วนที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด 

พอใช้ 

 

   


