
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ความหมาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง 
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง   
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อ

การทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอนที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน    
 ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง 

 ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงานด้านด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง 

ชื่อกระบวนงาน การจัดชื้อ จัดจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 

 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ 
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 การกำหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน
ความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ 
ต้นทุนเกินความจำเป็น 

2 ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ 
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

ราคากลางสูงกว่าราคาที่ 
ประกวดได้เกินกว่า 15 % 

 

3 ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ 
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจการ 
จ้าง/คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาใน 
การตรวจรับงานมากเกิน 
ความจำเป็น 

 

 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
* สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
* สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้  
* สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

* สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จัก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง สม่ำเสมอ 

 
 
 
 



ตารางที่ ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที่ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต 
งาน (TOR) 

√    

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง √    

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจ 

รับพัสดุ 
√    

 

       3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)  
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
     ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
     ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก  
     ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
     ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน 

ในระดับท่ีรุนแรง   
     ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน 

ในระดับท่ีไม่รุนแรง   
     ระดบั 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 

ที่ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็น ของการ

เฝ้าระวัง 

3        2       1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 

จำเป็น X รุนแรง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต
งาน (TOR) 

2 1 2 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 2 2 4 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจ
รับพัสดุ 

2  4 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที่ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

2  

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 2  

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ
พัสดุ 

2  



ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  √  
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง  √  
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  √  

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี ผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงาน
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง  

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

ดี √   

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคา
กลาง 

พอใช้  √  

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

พอใช้  √  

 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต งานจัดซื้อ จัดจ้าง กิจกรรม 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง การ
ทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิม
ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้าน
ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

 



ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ . วันที่   
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. . 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ดำเนินการ  
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 
ผลการดำเนินงาน  

 
 
 
 

 


