
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.....2564........ 

หน่วยงาน.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม................ 
ค าอธิบาย 
  ความเสี่ยงการทุจริตหมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือการรับสินบน 
 
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
   ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลัก ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต สูง 
   ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลัก ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ที่ไม่สูงมาก 
   ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรอง ของกระบวนการ 
 
  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
   ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ี รุนแรง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ ไม่รุนแรง 
   ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
  



ล าดับที่ ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

(อธิบายเหตุการณ์
ความเสี่ยงการ

ทุจริต,การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การรับ

สินบน) 

เหตุการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 
 ใน  ) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/
กิจกรรม/

แนวทางใน
การป้องกัน

ความเสี่ยง (ท่ี
จะด าเนินการ

ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 
(กรอกตัวเลข 
1 หรือ 2 หรือ 
3) 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(กรอกตัวเลข 
1 หรือ 2 หรือ 
3) 

1. ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
 

-การขอ
ใบอนุญาต
สถานที่
ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 
-สถานที่
จ าหน่าย
อาหาร/สะสม
อาหาร 
 
 
 

- จ านวน 44 ราย 
 
 
 
 
 
 
-จ านวน 24 ราย 
 
 
 
 
 
 

 ยังไม่เคย 
 
 
 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 
 
 
 

1 1 -ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 
-ปฏิบัติตาม 
พรบ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

  



 
-สถานที่
จ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทาง
สาธารณ 
-การขอ
อนุญาตติดตั้ง
ป้ายโฆษณา 

 
-จ านวน 120 ราย 
 
 
จ านวน 14 ราย 

 
 ยังไม่เคย 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 

2. ความเสี่ยงการ
ทุจริตในความ
โปร่งใสการใช้
อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ 
 

-การขอ
ใบอนุญาต
สถานที่
ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 
-สถานที่
จ าหน่าย
อาหาร/สะสม
อาหาร 
-สถานที่
จ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทาง
สาธารณ 
-การขอ
อนุญาตติดตั้ง
ป้ายโฆษณา 

- จ านวน 44 ราย 
 
 
 
 
 
 
-จ านวน 24 ราย 
 
 
 
-จ านวน 120 ราย 
 
 
-จ านวน 14 ราย 

 ยังไม่เคย 
 
 
 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 

  -ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 
-ปฏิบัติตาม 
พรบ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

  



ล าดับที่ ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

(อธิบายเหตุการณ์
ความเสี่ยงการ

ทุจริต,การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การรับ

สินบน) 

เหตุการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 
 ใน  ) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/
กิจกรรม/

แนวทางใน
การป้องกัน

ความเสี่ยง (ท่ี
จะด าเนินการ

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 
(กรอกตัวเลข 
1 หรือ 2 หรือ 
3) 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(กรอกตัวเลข 
1 หรือ 2 หรือ 
3) 

3. ความเสี่ยงการ
ทุจริตในความ
โปร่งใสของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
และการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ภาครัฐ 
 

-การขอ
ใบอนุญาต
สถานที่
ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 
-สถานที่
จ าหน่าย
อาหาร/สะสม
อาหาร 
-สถานที่
จ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทาง
สาธารณ 

- จ านวน 44 ราย 
 
 
 
 
 
 
-จ านวน 24 ราย 
 
 
 
-จ านวน 120 ราย 
 
 
-จ านวน 14 ราย 

 ยังไม่เคย 
 
 
 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 
 
 ยังไม่เคย 
 
 
 

  ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 
-ปฏิบัติตาม 
พรบ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

  



-การขอ
อนุญาตติดตั้ง
ป้ายโฆษณา 

 ยังไม่เคย 
 
 

 
          ลงลายมือชื่อ......................................................... 
                (.......................................................) 
          ต าแหน่ง      



 
 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
 ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

  

    
    

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือการรับสินบน 



√
   

      
      
 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix) 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3      2      1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3      2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

 ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

          1   

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน กองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม        
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลเมืองวังสะพุง         
ผู้รับผิดชอบ นางวารุณี นิ่มมงคล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท ์ 089-7118810          



แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
-ปฏิบัติตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

√   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial √   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User √   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process √   
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth √   

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือการรับสินบน 

ดี ต่ า -  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง           

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   

 



 

ตารางท่ี 6 ตารางการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  √   
      

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่เคยเกิดการทุจริต ไม่มี 
 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่เคยเกิดการทุจริต ไม่มี 
 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสเีขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่เคยเกิดการทุจริต ไม่มี 
 

 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

 

 

 

 

√



  

 

 



 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่             เดือน                     พ.ศ.   2563 
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
โอกาส / ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .....
 

ผลการด าเนินงาน ในรอบเดือน...ระหว่าง ต.ค. 63 – มี.ค. 64...ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกอง......มาตรการ.............แต่อย่างใด 
 
 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี 

(ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่เสนอขอ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. …………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………… 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

   

   

   



 


