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การประเมนิความเสีย่งการทจุริต 
เทศบาลต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

การประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ้าป ี2564 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค์กร 

1.1ส่วนราชการ/อ้านาจหน้าที่ 

เทศบาลต้าบลนางัว  ตั งอยู่ในเขตอ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล  

เป็นเทศบาลต้าบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 41 ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้

ตั งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2542 โดยได้รับการถ่ายโอนอ้านาจ ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ

ขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  เทศบาลต้าบลนางัว เป็นเทศบาล

ขนาดกลางและเป็นเทศบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจ้าเทศบาลได้ ประกอบด้วย 

1. ส้านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์งานพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ้าตัวประชาชนงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบภายใน งานธุรการ และงานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล 

2. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน งานการจัดท้า

แผนพัฒนา งานจัดท้าแผนด้าเนินงาน งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานการขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากหน่วยงานอื่น งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 

3. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับ การน้าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบส้าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ้าเหน็จ  บ้านาญ 

เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท้างบทดลองประจ้าเดือนประจ้าปี 

งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการบริหารการศึกษา เช่น การจัดการศึกษา

ปฐมวัยอนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ 

งานงบประมาณ งานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียนประวัติ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานกิจการนักเรียน งานกิจการเด็กและเยาวชน งาน

กีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนางานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย (โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้านวน 2 ศูนย์) 
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5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขงาน 

สัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั งกองการแพทย์ การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสีย และ

มลพิษในด้านอ่ืนๆรวมทั งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก

และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณี

ท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค้าปรึกษาแนะน้าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7. กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 

งานควบคุมตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง การควบคุมการก่อสร้าง

และซ่อมบ้ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 

ควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

การควบคุมออกแบบและการก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารการเบิก จ่ายเงิน 

ตรวจสอบภาษีทั งภายนอกและภายใน การตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน การตรวจสอบการท้าประโยชน์

จากทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

จากข้อมูลภารกิจ และจ้านวนบุคลากรเทศบาลต้าบลนางัว ที่จะต้องปฏิบัติงานอ้านวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาเทศบาลต้าบล 

นางัวให้ดีขึ น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลต้าบลนางัวโดยใช้หลัก SWOT 

Analysis ดังนี  

 สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength : S) 

1. เทศบาลต้าบลนางัวมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีค้าสั่งมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

2. เทศบาลต้าบลนางัวก้าหนดนโยบาย มาตรการ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต้าบลนางัว

ด้าเนินการตามประกาศเทศบาลต้าบลนางัว เรื่อง การแสดงเจตจ้านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการบริหารราชการ 

3. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือติดตามงาน 
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แจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ 

4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการด้าเนินงาน ทางเว็บไซด์ของเทศบาลต้าบลนางัว 

( http://nangua.go.th )  และ Facebook https://th-th.facebook.com/ttnangua 

จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

เจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท้า

หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษี ทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บ

หลักฐานการเงิน การบัญชีการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ล่าช้า 

สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบดว้ย โอกาส (Opportunities : O)  

1. ระเบียบกฎหมายที่ก้าหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั งในภาครัฐ และภาคเอกชน และจัดให้ มีมาตรการ

และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั ง 

กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี เบาะแส 

โดยได้รับ ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ

แผ่นดินทั งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท้าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่

เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”  

2. ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/57 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต

ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 “ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก้าหนด

มาตรการหรือแนวทาง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้” 

3. การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ท้าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะก้าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

http://nangua.go.th/
https://th-th.facebook.com/ttnangua
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4. การก้าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน  ของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ 

ซ่ึงรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพ่ือปรับการท้างาน และการ

บริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก้าหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส  ปราศจาก

การทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ้าปีของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท้าให้องค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความคุ้มค่า 

อุปสรรค (Threat: T) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ท้าให้การปฏิบัติงาน  

อาจจะท้าให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การก้าหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการ

ก้าหนด ไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 

หลักการและเหตผุล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  ต้อง

ด้าเนินการด้านการจัดซื อจัดจ้างการท้าโครงสร้างพื นฐานการบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาต

ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีล้าดับชั นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่

วางหลักการ โดยภาพรวมรวมถึงมีการบัญญัติก้าหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายล้าดับ

รองต่างๆ ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด้าเนินการตาม

อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมี

อยู่หลายช่องทางได้แก่ การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอ้านาจก้ากับดูแล

ตรวจสอบโดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 

และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ส้าหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 

ประเทศไทยนั น พบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี มูลความผิดมาก

ที่สุด ขณะเดียวกัน การจัดซื อจัดจ้างและการจัดท้าโครงสร้างพื นฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการกระท้าการ

ทุจริตมากท่ีสุด 

ความหมาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตความเสีย่งการทจุรติ ประกอบดว้ย 

1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื อ จัดจ้าง 
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3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

วธิกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง 

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ้าเป็นของ

การเฝ้าระวัง และการก้าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต้าบลนางัวที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั งนี ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื อจัดจ้าง 

สามารถระบุความเสี่ยง ได้ดังนี  

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

ขั นตอนหลัก การจัดท้าร่างขอบเขตงาน 

ขั นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

 - มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่

เหมาะสมอาจมีการเอื อประโยชน์หรือให้

ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ กีดกัน หรือการ

สร้างอุปสรรค 

  - การก้าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน

เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน

ความจ้าเป็นท้าให้ต้องใช้ 

ต้นทุนเกินความจ้าเป็น 

ขั นตอนหลัก การตรวจการจ้าง 

ขั นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

 - มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่

เหมาะสมอาจมีการ เอื อประโยชน์หรือให้

ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ กีดกัน หรือการ

สร้างอุปสรรค 

- คณะกรรมการตรวจ

การจ้างคณะกรรมการ

ตรวจ รับพัสดุ ใช้เวลาใน

การตรวจรับงานนานเกิน 

ความจ้าเป็น  
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หมายเหต ุ

Know Factor 
    ความเสี่ยงทั ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้
ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ ้า หรือมีประวัติ มีต้านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor 
    ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก 
การพยากรณ ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

 

ขั นตอนที ่2 การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 

ขั นตอนที่ 2 ให้น้าขั นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ 

ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสีคือ เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีที่ก้าหนด 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีที่ก้าหนด มีรายละเอียดดังนี  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่้า 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน 

องค์กร มีหลายขั นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก้ากับติดตามได้ อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่้าเสมอ 

ตารางที ่2 ตารางแสดงสถานะความเสีย่ง (แยกตามรายสีทีก่้าหนด) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการจดัท ารา่ง ขอบเขตงาน (TOR)  √    

2.การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับ
พัสดุ  

 √ 
  

 

ขั นตอนที ่3 เมทรกิสร์ะดับความเสีย่ง (Risk level matrix) 

คือการก้าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง.ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2.ตามระดับคะแนน

ความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี  

3.1 ระดับความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั นตอนรองของกระบวนการ 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ก้ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก้ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางที ่3 SCORING ทะเบยีนขอ้มลูที่ตอ้งเฝา้ระวัง (ตารางเมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง  (Risk level 

matrix) 

ขั นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
การทุจริต 

ระดับความจ้าเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ้าเป็น X รุนแรง) 

1. การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนการ
จัดท้าร่างขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

2.การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนการ 
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

๒ ๒ ๔ 

 

ขั นตอนที ่ 4 การประเมนิการควบคุมความเสีย่ง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ขั นตอนที่ 4 ให้น้าค่าความเสี่ยงรวม (จ้าเป็น.X.รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท้าการประเมินการ

ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 

(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที ่4 แสดงการประเมนิควบคุมความเสีย่ง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่้า 

ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

1. การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอน

การจัดท้าร่างขอบเขตงาน 

(TOR) 

ดี ต่้า (1) √ ค่อนขา้งต่า้ (2) ปานกลาง (3) 

2.การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอน
การตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

พอใช้ √ ค่อนขา้งต่า้ (4) ปานกลาง (5) ค่อนขา้งสงู (6) 

 
อ่อน ปานกลาง (7) ค่อนขา้งสงู (8) สงู (9) 

 

ขั นตอนที ่5 แผนบรหิารความเสีย่ง 

ขั นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  Risk – 

Control Matrix Assessment ในขั นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 

หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท้าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น

อันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 

2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่้า.–.ค่อนข้างต่้า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี–พอใช้ การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท้ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ขั นตอนที ่6 การจดัท้ารายงานผลการเฝา้ระวงัความเสีย่ง 

ขั นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม

แผนบริหารความเสี่ยงของขั นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการ

ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
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ตารางที ่6 ตารางจัดทา้รายงานผลการเฝา้ระวงัความเสีย่ง 

ขั นตอนย่อยที่มคีวามสจุรติ เขยีว เหลือง แดง 

1. การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนการจัดท้าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

√  
 

2.การจัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

 √ 
 

 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท้ากิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย 

โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม 

เพ่ิมขึ น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 

 
 

ขั นตอนที ่7 จดัท้าระบบการบรหิารความเสีย่ง แนวทางบรหิารจัดการความเสีย่ง 

7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ 

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ น

แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ

ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ตารางที ่7 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งการดา้เนินงานที่อาจก่อให้เกดิทจุรติหรือการขัดกัน 

ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนส์ว่นรวมของเทศบาลตา้บลนางวั 

 

 

 

 

 

 

ระบคุวามเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน ที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 

ความเสี่ยงรวม 
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความ เสี่ยง 

 

1. การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการ จดัท ารา่ง

ขอบเขตงาน (TOR) 

 

2 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริต 

- ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ใหก้ับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและ 

เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางการ 

ร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ

จัดซื อจัดจ้าง 

- ประกาศเทศบาลต้าบลนางัว เรื่อง

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

องค์กร 

- การจัดท้าประกาศมาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต 

 

2. การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการ ตรวจการ

จา้ง ตรวจรบัพสัด ุ

 

4 


