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คำนำ 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ    
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กร และเป็นเจตจำนงของ
เทศบาลตำบลเมืองพาน ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

  เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร โดยคัดเลือก
กระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 

  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต    
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
   ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
   ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
   ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเมืองพาน ที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและภาระงานด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อกระบวนงาน/งาน การดำเนินโครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน 

  ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำองค์กรมีการทุจริตการใช้
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมี
การนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 / 

ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

  
 

/ 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก
พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก
พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

  
 
 
 
/ 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ   
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

  
 
/ 

 

Know Factor 
ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว 

Unknow Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ) 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่ มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ  
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 

(TOR) 
/    

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง  /   
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ  /   
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3.   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัย
ความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน       
ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  

  3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท ำการป้องกัน               
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

   3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  รายจ่ายเพ่ิม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  Customer/User 

ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  

ตารางที่  3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix)) 

ขั้นตอนย่อยที่มี 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จำเป็น X รุนแรง) 

1. การจัดซื้ อจัดจ้ าง ขั้นตอนการ
จัดทำร่างขอบเขต (TOR) 

2 1 0 

2. การจัดซื้ อจัดจ้ าง ขั้นตอนการ
กำหนดราคากลาง 

2 2 0 

3. การจัดซื้ อจัดจ้ าง ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

2 2 0 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่  4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่  3 มาทำการประเมิน          
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 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 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่าง
ขอบเขต (TOR) 

ดี ✓   

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคา
กลาง 

ดี ✓   

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

ดี ✓   

 
5.  แผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 

Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 
หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก  

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ  2- 4 
หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม  ตามแผน

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ 
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 2) 

✓   

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

✓   

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

✓   
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สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ  นโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ  กิจกรรม เพ่ิมขึ้น 

แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า การ

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับ 

ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 
ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเมืองพาน 

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 
ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ
ร่างขอบเขต (TOR) 
 

2 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่ งเสริมด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม        
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด
ราคากลาง 
 

4 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ
การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 
 

4 

  
 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ของเทศบาลตำบลเมืองพาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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