
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 
การดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดทุจริต หรอืการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

กบัผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลนํ้าโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 
 
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจาก
สาเหตุตางๆ  การปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบ     
ของพนักงาน และผูบริหารทุกคน  และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในเทศบาลตําบลน้ําโจ โดยใชแนวทาง
ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะชวยเปนหลักไดในระดับหนึ่งวาการดําเนินงาน     
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบ
ปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมี  
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาได        
โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลน้ําโจ ประจําป 
2562  รายละเอียดดังนี ้

 
  1. กรอบหรือภาระงานในการะเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
      1.1 การแกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดสิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให
เกิดขึ้นอีก 
      1.2 เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแก
ผูบริหาร 
      1.3 ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดข้ึนมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก ทั้งท่ีรูวาทําไปมีความ
เสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับใหม ไมเปดชองวางใหทําการทุจริตเขามาไดอีก 
       1.4 การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนา
ในเรื่องประเด็นที่ไมคุยเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาใน
อนาคต 
 
  2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย 
       2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบ    
ที่เก่ียวของ 
       2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดซื้อจัดจาง 
       2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงาน 
 

 

ดานการอนุมตัิ อนุญาต

ดานการจัดซ้ือ จัดจาง

ภารกิจหลกั



 
  3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
 

 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง  
 
  เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
 
 

 
 
 

1
• การระบคุวามเสียง

2
• การวเิคราะห์สถานะความเสียง

3
• ระดบัความเสียง

4
• การประเมินการควบคมุความเสียง

5
• แผนบริหารความเสียง

6
• การจดัทํารายงานการเฝา้ระวงัความเสียง

7
• จดัทําระบบการบริหารความเสียง

8
• การจดัทํารายงานการบริหารความเสียง

9
• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสียง

การระดม
สมอง

เทคนิคในการคนหา
ความเสี่ยงการทุจริต

work 
shop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 

dentification

ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรยีบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องคกรอื่น

Risk

identification
การสัมภาษณ



  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใชวิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงดานการ
จัดซื้อจัดจาง สามารถระบุความเสี่ยงได ดังนี้ 
 
  ตาราง 1  ระบุความเสี่ยง (Know Factor  และ Unknown Factor) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor UnKnown Factor 

ขั้นตอนหลัก การจัดทํารางขอบเขตงาน 
ขั้นตอนยอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไม
เหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือการ
สรางอุปสรรค 

 การกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบัติทางดาน
เทคนิคไมเหมาะสม เกิด
ความจําเปน ทําใหตอง
ใ ช ต น ทุ น เ กิ น ค ว า ม
จําเปน 

ขั้นตอนหลัก การกําหนดราคากลาง  
ขั้นตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไม
เหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวงพอง การกีดกัน หรือการ
สรางอุปสรรค 

ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกวาราคาที่
ประกวดไดเกินกวา 15% 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจาง 
ขั้นตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไม
เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือการ
สรางอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจการ
จาง/คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ใชเวลาในการตรวจรับ
งานมากเกินความจําเปน 

 

 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 

 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนท่ี 2  การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
  ขั้นตอนท่ี 2 ใหนําขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1  มาแยก      
เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะ
ของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
   
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว :     ความเสี่ยงระดับต่ํา 
  สถานะสีเหลือง :     ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบ 
         ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
  สถานะสีสม :     ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน  
         หลายหนวยงาน ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการ 
         ควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
  สถานะสีแดง :     ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวขอกับ 
         บุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน  

     ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
 
 ตาราง 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน (TOR) 

    

2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคา
กลาง 

    

3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจสอบการ
ตรวจรับพัสดุ 

    

 
  ขั้นตอนที่ 3  เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การกําหนดคาคะแนน
ความเสี่ยงของปจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตารางที่ 2  ตามระดับคะแนนความจําเปนของการเฝาระวัง 
คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี ้
  3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
        -ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทํา
การปองกัน ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาอยูในระดับ 2 หรือ 3  
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
        -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเ ก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
       -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได
ลดรายจายเพ่ิม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
 



 
       -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 
Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
       -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
 
 ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองการเฝาระวัง (ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk 
Level Matrix)) 
 

ขั้นตอนยอยท่ีมี 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจําเปน 
การเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
(จําเปน X รุนแรง) 

1. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน 
การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) 

2 1 2 

2. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน 
การกําหนดราคากลาง 

2 2 4 

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน 
การตรวจการจาง ตรวจรับพัสด ุ

2 2 4 

 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment) 
  ขั้นตอนที่ 4 ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ 
จะแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการไดทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ 
    ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางคร้ังยังจัดการไมได กระทบถึง 
    ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรแตยังรับได มีความเขาใจ 
  ออน : จัดการไมได หรือไมเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย  

มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได  
ไมมีความเขาใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ตาราง 4  แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยง 
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
 
 
การจัดซื้อจัดจาง  
ขั้นตอนจัดทํา TOR 

 
 
ด ี

 
 

ต่ํา (1) 
 
 

 

 

2 
คอนขางต่ํา (2) 

 
 

 
 

ปานกลาง (3) 

การจัดซื้อจัดจาง  
ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 
 
การจัดซื้อจัดจาง  
ขั้นตอนการตรวจการจาง  
ตรวจรับพัสดุ 
 

 
 
 

พอใช 

 

4 
 

คอนขางต่ํา 
(4) 
 

4 

 
 
 

ปานกลาง(5) 

 
 
 

คอนขางสูง 
(6) 

  
 

ออน 

 
 

ปานกลาง (7) 
 
 

 
 

คอนขางสูง (8) 

 
 

สูง (9) 

 
ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 5  ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุม    
ความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในข้ันตอนที่ 4 ที่อยูในชองคาความเสี่ยงระดับสูง หรือ
คาความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9  โดยเฉพาะชองสูง 9  ควรเลือกมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตกอนเปนอันดับแรก 
  จากการปริมาณความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว พบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
อยูในระดับ 2-4 หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ํา-คอนขางต่ํา คุณภาพการจัดการอยูในระดับดี – พอใช 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 6  เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต    
ในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก       
เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการ              
แยกสถานะการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 สี  ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
   
  ตารางที่ 6  ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํา 
   รางขอบเขตงาน (TOR) (คาความเสี่ยงรวม = 2) 

   

2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 
    (คาความเส่ียงรวม = 4) 

   

3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการจาง  
    ตรวจรับพัสดุ (คาความเสี่ยงรวม = 4) 

   

 
  สถานะสีเขียว :     ไมเกิดกรณท่ีีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
  สถานะสีเหลือง :     เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที  

      ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว  
      แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง คาความเสี่ยงรวมไมเกิน 
      ระดับ 6 

  สถานะสีแดง :      เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ นโยบาย  
          โครงการกิจกรรม เพ่ิมขึ้น แผนใชไมไดผล คาความเสี่ยงรวม 
          เกินระดับ 6 
 
 
 

  สีแดง               เกินกวาการยอมรับ 
 
 

 สีเหลือง           เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได 
 
 

  สีเขียว         ยังไมเกิด เฝาระวังตอเนื่อง 
 
 
 



 
ขั้นตอนท่ี 7  จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  7.1 (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9  ความเสี่ยง            
อยูในระดับเกินกวาการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
  7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6  ความเสี่ยง   
อยูในระดับเกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.3 (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 คาความเสี่ยง
รวมอยูในระดับยังไมเกิด ควรเฝาระวังตอเนื่อง 
 
 ตารางที่ 7  แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดทุจริต หรือการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบุความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 

คาประเมิน 
ความเสี่ยง

รวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
จัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) 

2 -จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริ ยธร รม  องคคว ามรู ด านการป อง กัน       
การทุจริต การสง เสริมวัฒนธรรมสุจริต    
ใหกับบุคลากรที่เก่ียวของ 
-การสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและ    
เฝ า ร ะวั งก ารทุ จ ริ ต  เช น  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ เ พ่ิมชองทาง     
การรองเรียนทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม
เสริมสรางความตระหนักรูดานการดําเนิน
นโยบายตอตานทุจริตแกคูสัญญา เปนตน 
 

2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
กําหนดราคากลาง 

4 

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจ
การจาง ตรวจรับพัสดุ 

4 


