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คํานํา 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ 
ตางๆ การปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบพนักงานและ
ผูบริหารทุกคนและเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของ
รัฐบาลการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในเทศบาลตําบลประโคนชัยโดยใชแนวทางปฎิบัติตาม
คูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสํานักงานปปช. จะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัย จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไดโดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฎิบัติงานประจําซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 
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ในการประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลประโคนชัย ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดทุจริตหรือการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลประโคนชัยป 2563 รายละเอียด ดังนี้ 
1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริตมี 4 กระบวนการ 

1.1 Corrective :แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิดสิ่งท่ีมีประวัติอยูแลวทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก  
1.2 Detective :เฝาระวังสอดสองติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแต

แรกตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  
1.3 Preventive :ปองกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีนาไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอนคาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก  (Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทํา
ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริตจะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหมไมเปดชองวางใหทําการทุจริตเขามา
ไดไดอีก 

1.4 Forecasting :การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนาใน
เรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคยในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต  
(Unknown Factor)  
 
2. ขอบเขตความเส่ียงการทุจริตประกอบดวย 

2.1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติอนุญาตตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดชื้อจัดจาง 
2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
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3. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริตมี 9 ข้ันตอนดังนี้ 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใชวิธีระดมสมองเพ่ือระบุความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง

สามารถระบุความเสี่ยงไดดังนี้ 
 
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ดานการจัดซื อจัดจาง 

ระบุรายละเอ ียดความเสี่ยงการทุจริต 
KnowFactor UnknownFactor 

ข้ันตอนหล ักการจัดทํารางขอบเขตงาน 
ข้ันตอนยอยท่ีม ีความเสี่ยงการทุจริต 

-มีกระบวนงานท่ีเก่ียวข องก ับการใชดุลยพินิจ 
ของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
อาจมีการเอ ื้อประโยชนหรือใหความช วยเหล ือ 
พวกพ องการกีดกันหรือการสรางอ ุปสรรค 

  

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติทางดานเทคนิคไม 
เหมาะสมเกินความจําเปนทำให 
ตองใชตนทุนเกินความจำเปน 

ข้ันตอนหล ักการกำหนดราคากลาง 
ข้ันตอนยอยท่ีม ีความเสี่ยงการทุจริต 
-ม ีกระบวนงานที เกี ยวข องก ับการใช ด ุลยพ ิน ิจ 
ของเจ าหน าท่ีซึ งม ีโอกาสใช อย างไม เหมาะสม 
อาจม ีการเอ ื้อประโยชน หร ือให ความช วยเหล ือ 
พวกพ องการก ีดกันหรือการสรางอุปสรรค 

 

ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกวาราคาท่ี 
ประกวดไดเกินกวา 
15% 

 

ข้ันตอนหล ักการตรวจการจาง 
ข้ันตอนยอยท่ีม ีความเสี่ยงการทุจริต 
-ม ีกระบวนงานที เกี ยวข องก ับการใช ด ุลยพ ิน ิจ 
ของเจ าหน าท่ีซึ งม ีโอกาสใช อย างไม เหมาะสม 
อาจม ีการเอ ื้อประโยชน หร ือให ความช วยเหล ือ 

พวกพ องการก ีดกันหรือการสรางอุปสรรค 

 

คณะกรรมการตรวจการ 
จาง/คณะกรรมการ 
ตรวจรับพ ัสดุใชเวลาใน 
การตรวจรับงานมากเก ิน 
ความจําเปน 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 2 ใหนําข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตจากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ

เสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจรเขียว เหลือง สม แดงโดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน 

ระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูงเปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายหนวยงาน 

ภายในองคกรมีหลายข้ันตอนจนยากตอการควบคุมหรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนท่ี 

ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจนไมสามารถกากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ  
 

ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ข้ันตอนย อยท่ีม ีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข ั้นตอนการจ ัดทําร างขอบเขต
งาน (TOR) 

    

2.การจัดซ้ือจัดจางข้ันตอนการกําหนดราคากลาง     

3.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ า งขั นตอนการตร วจการจ าง
ตรวจรับพ ัสด ุ

    

 

ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกําหนดคาคะแนนความเสี่ยงของปจจัย
ความเสี่ยงตามตารางตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจาเปนของการเฝาระวังคูณกับระดับคะแนนความ
รุนแรงของผลกระทบดังนี้ 
3.1 ระดับความจาเปนของการเฝาระวังมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆแสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน  
MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการปองกันไมดาเนินการไมได
คาของ MUST คือคาอยูในระดับ 2 หรือ 3  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงวากิจกรรม
หรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจาเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคาของ SHOULD 
คือคาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 
3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholdersรวมถึง
หนวยงานกากับดูแลพันธมิตรภาคีเครือขายคาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงินรายไดลดรายจายเพ่ิม  
Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
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- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการกลุมเปาหมาย Customer/User คา

อยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process  

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง (ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level 

matrix)) กระทบดานการเรียนรูองคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
 

ข้ันตอนย อยท่ีมีค ว า ม เ ส ี่ย ง
ก า ร ท ุจ ร  ิต  

ระดับความจำ เป ็น
การเฝาระวัง 

ร ะ ด ับ ค ว า ม ร ุน แ ร ง
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม
(จําเปนXรุนแรง) 

1.กา รจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนกา รจัดทําราง
ขอบเขตงาน(TOR) 

2 1 2 

2.กา รจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนกา รกําหนด
ราคากลาง 

2 2 4 

3.กา รจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนกา รตรวจการ
จางตรวจรับพ ัสด ุ

2 2 4 

 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
ข้ันตอนท่ี 4 ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมการ
ทุจริตวามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใดเม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการสอดสองเฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 
ดี : จัดการไดทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไมมีผลเสียทาง
การเงินไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญมีบางครั้งยังจัดการไมไดกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรแต
ยอมรับไดมีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจายมีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานและยอมรับไมไดไมมีความเขาใจ 
 
ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
การจัดซ ื้อจ ัดจางข้ันตอนจัดทําTOR ดี ต่ํา (1) คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3) 
การจัดซ ื้อจ ัดจางข้ันตอนการกําหนด
ราคากลาง 

พอใช คอนขางต่ํา 
(4) 

ปานกลาง (5) คอนขางสูง(6) 

การจัดซ ื้อจ ัดจางข้ันตอนการตรวจ
การจางตรวจรับพัสดุ 

ออน ปานกลาง(7) คอนขางสูง(8) สูง(9) 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 5 ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –Control 
Matrix Assessment ในข้ันตอนท่ี 4 ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยงระดับสูงหรือคาความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 
หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะชองสูง 9 ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกอนเปนอันดับ
แรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาวพบวาคาประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ  2- 4 

หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ํา – คอนขางต่ําคุณภาพการจัดการอยูในระดับดี – พอใชการบริหารจัดการความ

เสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวังและทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 6 เพ่ือติดตามเฝาระวังเปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดักเพ่ือเปนการยืนยันผลการปองกันหรือ
แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดโดยการแยกสถานะการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป
ออกเปน 3 สีไดแกสีเขียวสีเหลืองสีแดง 
 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ข้ันตอนย อยท่ีม ีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนการจ ัดทำร างขอบเขต
งาน(TOR)(ค าความเสี่ยงรวม=2) 

   

2.การจัดซ้ือจัดจางข้ันตอนการกาหนดราคากลาง
(คาความเสี่ยงรวม=4) 

   

3.การจัดซ้ือจัดจางข้ันตอนการตรวจการจาง
ตรวจรับพ ัสดุ(คาความเสี่ยงรวม=4) 

   

 

สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยงยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยงแตแกไขไดทันทวงทีตามมาตรการนโยบายโครงการกิจกรรมท่ี
เตรียมไวแผนใชไดผลความเสี่ยงการทุจริตลดลงคาความเสี่ยงรวมไมเกินระดับ 6  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการนโยบายโครงการกิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใชไม

ไดผลคาความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวาการ

ยอมรับควรมีแผนงานมาตรการกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยูในระดับ

เกิดข้ึนแลวแตยอมรับไดควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 คาความเสี่ยงรวมอยูในระดับยัง

ไมเกิดควรเฝาระวังตอเนื่อง 
 

ตารางท่ี 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดทุจริตหรือการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

ระบุความเสี่ยงด านการดําเน ินงาน 
ท่ีอาจก อใหเกิดการทุจริต 

คาประเมิน
ค ว า ม เ ส ี่ย ง ร ว ม  

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนการจ ัดทํา 
รางขอบเขตงาน (TOR) 

2 -จัดกิจกรรมฝกอบรมสงเสร ิมดานคุณธรรม 
จริยธรรมองคความรูด านการปองกันการทุจริต 
การสงเสริมวัฒนธรรมสุจรติใหกับบุคลากรท่ี 
เก่ียวของ 
-การสรางการมีสวนรวมเพ ื่อปองกันและเฝา
ระวังการทุจริตเช นพ ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ ื่อเพ ิ่มช องทางการร องเรียนทุจริตท่ี
มีประสิทธภิาพกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหน ักรูดานการดําเนินนโยบายต อตานทุจริต 
 

2.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนการ
กําหนดราคากลาง 

4 

3.การจ ัดซ ื้อจ ัดจ างข้ันตอนการตรวจ
การจางตรวจรับพ ัสดุ 

4 

 

 

 

 

 


