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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐  
ตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. การปฏิบัติหน้าที่  ๒. การใช้งบประมาณ  ๓. การใช้อ านาจ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ๖. คุณภาพการด าเนินงาน  ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘. การปรับปรุงระบบ
การท างาน ๙. การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี และข้อ 
๐๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร  
ได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน  
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบเห็นการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด 
ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด  
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือระบบ  
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 2.1 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  จ าแนกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ  

ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย  

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 2.2 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  2) โอกาส  แม้ว่ าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากกที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในอดีต ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาร เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎมายของบ้านเมือง 
  8) การตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ จากการศึกษา
พบว่า  ผู้ตรวจสอบ อปท.  ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุก 
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พ้ืนที่ ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็มีลักษณะ เช่นเดียวกัน ส่วนฝ่ายสภาท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่ม
เดียวกับผู้บริหารท้องถิ่นจึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นท าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้
น้อย 
3.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
 3.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
 3.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 3.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไป 
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามา
ได้อีก 
 3.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้า 
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ามาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า 
ในอนาคต(Unknown Factor) 
4.ขอบเขตประเมินความเสี่ยง   
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
 4.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 4.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 4.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
5.วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของการเฝ้า 
ระวังและการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในเทศบาลเมืองบ้านหมี่   
6.ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
 

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

 

     ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  
  

Known Factor Unknown Factor 
 ๑  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขต

ของงาน (TOR)  มีเนื้องานที่เกินความจ าเป็น ท าให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า  โปร่งใส 

  คณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน(TOR) หรือรายละ 
เอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ มีการก าหนดเนื้องานที่
จะซื้อหรือจ้างเกินความ
จ าเป็นท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ 

๒ มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม  
 

 คณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน(TOR)หรือรายละ 
เอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ มีการก าหนดรายละ 
เอียดใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง ท าให้ไม่เกิดการ
แข่งขั้น 

๓ มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา
ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น  เ พ่ื อก า หน ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ( TOR)  
ซึ่งไม่ได้ก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง  
 

 คณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) หรือรายละ 
เอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ตามที่ได้มีการประสาน
กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะ
มาเป็นคู่สัญญา ท าให้ไม่เกิด
การแข่งขัน 

๔ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้
ความเข้าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR  
ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา  
 

คณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) ขาดความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

 

๕ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อก าหนดของสัญญา  
 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของ
พัสดุที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานว่า
ตรงตามสัญญาหรือไม่  

๖ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสด ุ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
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การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๐  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง ฯ  ร ว มทั้ ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  

กรรมการตรวจรับพัสดุขาด
ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว   
           Unknown Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มา     
                            จากการพยากรณ์ ประมาณการณ์ล่วงหน้าในอนาคต   

 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง 

  วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  แบ่ง
ออกเป็น  
  สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า   
  สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  ใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย 
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกต ิ
  สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR)  มีเนื้อ
งานที่เกินความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า  โปร่งใส 
 

  /  

๒. มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน 
(TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่าง
เป็นธรรม 
  

           /  

๓. การประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือ
ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้ก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง 
 

  /  

๔. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่าง
ขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ
ราคา  
 

 /   

๕. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อก าหนดของสัญญา   
 

/   

๖. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
 

 /   

๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
 

 /   

 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

๓  ๒  ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓  ๒  ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

๑. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มี
เนื้องานที่เกินความจ าเป็น ท าให้การใช้
จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

๑ ๓ 
 

๓ 

๒. มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของ
งาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา
อย่างเป็นธรรม 

๒ ๓ ๖ 
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๓. มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้
ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือ
ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการ
ก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง 

๑ ๓ ๓ 

  
ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

   ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอน
นั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตที่ต้องการท า ป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ียู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น    

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒  ค่าควรเป็น ๑ 
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
ขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ท าให้ไม่
เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม 

 
2 
 

 

 

    
       ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้   
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้น เกี่ ยวข้องกับผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
Stakeholders   รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓   
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓   
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓   
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน 
Internal  Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒   
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  1  ๒  ๓  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders หมายถึง หน่วยงาน ก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

 
 

  
  

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X  

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X  
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ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal  Process  X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X   

Risk Matrix 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ 

๓    
๒    
๑    

           
    ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
  ระดับสูง  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
  ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
  ระดับต่ า  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
   

ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment) 
  เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 
 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม  
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ขอให้ก ากับการด าเนินการตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามที่ได้ประกาศมาตรการดังกล่าวต่อไปนี้ในปี 2564 น ามาก ากับการ 
จ านวน 6  มาตรการ ได้แก่  
  1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   

3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  5. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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