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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

 -----------------------------  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก การจดัท าร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค   

* การก าหนดคณุลักษณะ เฉพาะ
คุณสมบัติทางด้าน เทคนคิไม่
เหมาะสม เกิน ความจ าเป็น ท า
ให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค 

* ผลการประกวดราคา ราคากลาง
สูงกว่าราคาที่ ประกวดได้เกินกว่า 
๑๕ % 

  

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ
การสร้างอุปสรรค 

* คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงาน 
มากเกินความจ าเป็น 

  
 

Known Factor ความเสีย่งท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกดิซ้ า หรอื
มีประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสีย่งท่ี
อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ 
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ 
จราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงาน         

ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

 
ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง ( แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดซื้อจดัจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
 

      

2 การจัดซื้อจดัจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง        

3 การจัดซื้อจดัจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสด ุ   
 

    

 

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนน 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวังคูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอน นั้น เป็น 
MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓  
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- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ 
ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หน่วยงานการ ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 

Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 

ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็นการ

เฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง

ผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็นxรุนแรง) 

๑. การจดัซื้อจัดจา้ง ข้ันตอนการ
จัดท าร่างขอบเขต TOR 

๒ ๑ ๒ 

๒. การจดัซื้อจัดจา้ง ขั้นตอนการ
ก าหนดราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓. การจดัซื้อจัดจา้ง ข้ันตอนการ
ตรวจการจ้า ตรวจรับพัสด ุ

๒ ๒ ๔ 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ จัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
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พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
 ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็น
อันดับแรก  

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ ๒-
๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า.–.ค่อนข้างต่ าคุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล การ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการ 
ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
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ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

 

สถานะสีเขียว  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง  : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖ 
สถานะสีแดง  : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้น แผน

ใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 
 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  

๗.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน กว่าการยอมรับ 
ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ 
ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด 
ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลนครแม่สอด 
 

 


