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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การปูองกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างงใด  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ประจ าปี พ.ศ. 2564 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ     
ความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
   
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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การประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าปี พ.ศ.2564  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 
1. วตัถปุระสงค์การประเมนิความเสีย่ง 
  มาตรการปูองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการปูองกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการปูองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. การบรหิารจัดกรความเสีย่งมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอยา่งไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝูาระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 

3. กรอบการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องคป์ระกอบที ่1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องคก์ร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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  องคป์ระกอบที ่2   การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเปูาหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
องคป์ระกอบที ่4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องคป์ระกอบที ่5 กจิกรรมการก ากบัตดิตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 

4. องคป์ระกอบที่ท าใหเ้กิดการทจุรติ  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมนิความเสี่ยงการทจุรติ  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
7. วธิกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสีย่ง  ต้องด าเนินการ ดงันี ้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง 

5 • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝูาระวังความเสี่ยง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสียง 

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ 

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอน  

รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  

-๕- 
 

- ตวัอยา่ง – 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 

7.1   การระบุความเสีย่ง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ปูองกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การระดม
สมอง 

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต workshop 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk 
Identification 

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk 
Identification 

การ
สัมภาษณ์ 
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ประเมนิความเสีย่งการทจุรติครัง้นีใ้ชว้ธิรีะดมสมอง  เพือ่ระบคุวามเสีย่งดา้นการจัดซื้อจดัจ้างสามารถระบุ
ความเสีย่งไดด้งันี้ 

ตารางที ่1 ระบคุวามเสีย่ง( Known factor และ Unknown factor) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงานด้านการจดัซือ้จดัจา้ง ประเภทความเสีย่ง 
Known factor Unknown factor 

1 ขั้นตอนหลักการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
   - มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้      
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง   
ไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้อง  การกีดกันหรือการ
สร้างอุปสรรค 

  
 

- การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม  เกิน
ความจ าเป็น  ท าให้ต้องใช้
ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

2 ขั้นตอนหลักการก าหนดราคากลาง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง  การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค 

 
 
- ผลการประกวดราคา
ราคากลางสูงกว่าราคาที่
ประกวดได้เกินกว่า ๑๕% 

 

๓ ขั้นตอน  การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง  การกีดกัน  หรือการสร้างอุปสรรค 

 
 
- คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ   ใช้เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกินความ
จ าเป็น 

 

 
known factor ความเสี่ยงทั้ง  ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง

ที่จะเกิดซ้ า  หรือมีประวัติ  มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/

พฤติกรรม  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   
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7.2   การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  
 
ตารางที ่2 แสดงสถานะความเสีย่ง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการ
ทุจรติ 

เขยีว เหลือง สม้ แดง 

1  การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอน
การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR)   

√    

2 การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอน
การก าหนดราคากลาง 

 √   

๓ การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอน
การตรวจการจ้าง ตรวจรับ
พัสดุ 

 √   

 
 7.3   เมทรกิสร์ะดับความเสีย่ง (Rish  level  matrix) 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สี
แดง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเปูนของการเฝูาระวัง มีค่า 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดบัความจ าเปน็ของการเฝาูระวงั มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น  
เป็น must หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should   
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  
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ระดบัของความรนุแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล  

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่  

2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเปูาหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2  

หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ 

กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2    
ตารางที ่3 SCORING ระดบัความเสีย่ง 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ ระดบัความ
จ าเปน็ของการ

ระวงั 
3  2   1 

ระดบัความ
รนุแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความเสีย่ง
รวมจ าเปน็ x 

รนุแรง 

๑ การจดัซือ้จัดจา้ง  ขัน้ตอนการจดั
รา่งขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

๒ การจดัซือ้จัดจา้ง  ขัน้ตอนการ
ก าหนดราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓ การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง  ตรวจรับพัสดุ   

๒ ๒ ๔ 

 
 7.4   การประเมนิการควบคมุความเสีย่ง 
  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
  



-๑๐- 
 

  ตารางที ่4 ตารางแสดงการระเมินควบคมุความเสีย่ง  
 
โอกาส/ความเสีย่ง
การทจุรติ 

คุณภาพการจดัการ ค่าประเมินการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 
ค่าความเสีย่ง 

ระดบัต่ า 
ค่าความเสีย่ง 

ระดบัปานกลาง 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง  
ขั้นตอนจัดท า TOR   

ดี ต่ า(๑) ค่อนข้างต่ า (๒) ปานกลาง (๓) 

การจัดซื้อจัดจ้าง  
ขั้นตอนการก าหนด
ราคากลาง 

 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ า (๔) 

 
ปานกลาง (๕) 

 
ค่อนข้างสูง(๖) 

การจัดซื้อจัดจ้าง  
ขั้นตอนการตรวจ
การจ้าง ตรวจรับ
พัสดุ 

 
อ่อน 

 
ปานกลาง(๗) 

 
ค่อนข้างสูง (๘) 

 
สูง(๙) 

 
ขั้นตอนที ่ ๕  แผนบรหิารความเสีย่ง 
  ขั้นตอนที่  ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk 
– Control Marix  Assessment ในขั้นตอนที่  ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง  หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก 
  จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว  พบว่า  ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ  ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้  การบริหาร
จัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝูาระวัง  และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที ่  ๖ การจดัท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสีย่ง 
  ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝูาระวัง  เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก  เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ปูองกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิมากน้อยเพียงใด  โดยการแยกสถานการณ์เฝูาระวัง  ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป  
ออกเป็น  ๓  สี  ได้แก่  สีเขียว  สีเหลือง  สีแดง 
  



-๑๑- 
 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสีย่งการทจุรติ เขียว เหลือง แดง 
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) (ค่าความเสี่ยงรวม = 2) 

/   

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

 /  

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง
ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

 /  

 
สถานะสเีขยีว : ไมเ่กดิกรณีทีอ่ยูใ่นขา่ยความเสีย่ง  ยงัไมต่อ้งท ากจิกรรมเพิม่ 
สถานะสเีหลอืง : เกิดกรณทีี่อยู่ในขา่ยความเสีย่ง  แตแ่ก้ไขได้ทนัทว่งท ี ตามมาตรการนโยบาย  โครงการ   
                     กจิกรรมทีเ่ตรยีมไว ้ แผนใช้ไดผ้ล  ความเสีย่งการทจุรติลดลง  ค่าความเสีย่งรวมไมเ่กนิ 

 ระดบั ๖ 
สถานะสแีดง  :  เกดิกรณีที่อยู่ในขา่ยยงัแก้ไขไม่ได ้ ควรมมีาตรการ  นโยบาย  โครงการ  กจิกรรม   

เพิม่ขึน้  แผนใชไ้มไ่ดผ้ล  คา่ความเสีย่งรวมเกนิระดบั  ๖ 
 
สแีดง   เกนิกวา่การยอมรบั 
 
สเีหลือง   เกดิขึน้แลว้แตย่อมรบัได้ 
 
 
สเีขยีว   ยงัไมไ่ดเ้กิดเฝาูระวงัต่อเนื่อง 
 
 



-๑๒- 
 

แผนบรหิารความเสี่ยง  
               การน าเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับ
ความรนุแรง  
ตารางที ่5 ตารางแผนบรหิารความเสีย่ง  
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง  แผนบรหิารความเสีย่งองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
 

ความเสีย่ง ค่าประเมิน 
ความเสีย่งรวม 

มาตรการด าเนนิการปูองกนัการ
ทุจรติ 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการ
จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 

๒ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์
ความรู้การปูองกันการทุจริต   
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ปูองกันและเฝูาระวังการทุจริต  
เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้  
ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้าน
ทุจริต 

มกราคม  
2564 

ส านักปลัด 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการ
ก าหนดราคากลาง 

๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง  ตรวจรับพัสดุ 

 
๔ 

 


