
                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลพรรณานิคม                                

ที่  สน ๕22๐๑/               วันที่    16    มีนาคม   ๒๕65                         . 

เรื่อง รายงานประเมินความเส่ียงทุจริตการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2565 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

ตามที ่เทศบาลตำบลพรรณานิคม สำนักงานปลัด ได้ทำประเมินความเส่ียงทุจริตการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 
พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรให้มากท่ีสุด นั้น 

  บัดนี้ สำนัปลัด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ             

               

(ลงช่ือ)..........................................................        

                                              (นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน) 
                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                             

(ลงช่ือ)......................................................     

           (นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน) 
           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                          

                                                                             (ลงช่ือ)...................................................                                       

              (นางขนิษฐา   สุดเสน่ห์) 
                                                                                               รองปลัดเทศบาล                        
ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

                                                                     

                                                                        (ลงช่ือ)……………………………………………..      

                              (นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง) 
                                                           นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 



 

 

 

 

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต  

หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ประจำปี พ.ศ.2565 

 

 

 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

       



คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆการป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผู้บริหาร ทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลพรรณานิคมโดยใช้แนวทาง
ปฎิบัติตามคู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต จัดทำโดยเทศบาลตำบลพรรณานิคมจะช่วยเป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคมจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการ ทุจริต
ท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความ เสียหาย
ท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ในการประชุมคณะทำงาน เทศบาลตำบลพรรณานิคมประชุมมี มติเห็นชอบรายงาน
ประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลตำบลพรรณานิคมปี 2565 รายละเอียดดังนี้ 

  1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 

1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 

1.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องต้ังแต่แรก ต้ัง
ข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยทำการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมท่ี
เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (KnownFactor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความ
เส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที ่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื ่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

  2. ขอบเขตความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย 

2.1. ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดช้ือ จัดจ้าง 

2.3 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

  3. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าท่ี งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว งาน
กิจการสภา งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบภายใน งานธุรการ 
และงานอื่นๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้เป็น หน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดใน 

  3. กองคลัง มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน 
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 4. กองการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการบริหารการศึกษา ท้ังการศึกษาใน เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานแผนและ โครงการ งานระบบสารสนเทศ งาน
งบประมาณ งานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียนประวัติ งานการศึกษา ปฐมวัย งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี



และนวัตกรรมทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตร งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย 
การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว
แพทย์ ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดต้ังกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 7. กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงาน  เครื่องกล การ
ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength : S)  

 1. เทศบาลตำบลพรรณานิคมมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมาย 
เจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ  

 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน  และ
ส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือส่ังการฯลฯ หรือไม่  

 3. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนด
เจ้าหน้าท่ีรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว  

 4. เทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม ดำเนินการ
ตามประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารราชการ  

 5. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี ่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และ
ประสานงานการ เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด และประชาชนทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี  

  6. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงานแจ้ง
ข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ  

 7. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงานทางส่ือต่างๆ  

 

 



 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

 ขาดเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าท่ีในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานบัญชี 
งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษี ทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยโอกาส (Opportunities : O)  

 (๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ัง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ”  

 (๒) คำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/57 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัด กั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้  

 (๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 (๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ 
ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการ
บริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร  

 (5) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความคุ้มค่า  



 อุปสรรค (Threat : T)  

 1. ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำ ให้
เกิดการสุ่มเสี ่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ใน 
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด  

 2. หลักการและเหตุผล ผลการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยต้อง ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างการทำโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานบุคคล และการออก
ใบอนุญาตภายใต้ กฎหมายระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีลำดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายท่ีวางหลักการ โดยภาพรวมรวมถึงมีการบัญญัติกำหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมาย
ลำดับรองต่างๆ ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่
หลายช่องทางได้แก่ การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอำนาจกำกับดูแล
ตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 
และการตรวจสอบจากภาคประชาชน สำหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยนั้น พบว่าเป็นหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนและถูกช้ีมูลความผิดมากท่ีสุด ขณะเดียวกัน 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเป็นกิจกรรมท่ีพบว่ามีการกระทำการทุจริต
มากท่ีสุด หากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ  

 1. สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจัย 
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานตรวยสอบการถือ 
ปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน  

 2. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย  

 2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการทำโครงสร้างพื้นฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ ทาง
กฎหมายท่ีใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางท่ีสูงกว่าสภาพความเป็นจริง การแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่านักการเมือง
ระดับชาติเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการส่วนกลางกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปัจจัย
ทางด้านการเมืองตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไข จากการ
ขาดกลไกการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2.2 การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการบริหารงาน บุคคล ให้
อำนาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้งปัญหา ในเชิง
องค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีจำนวนมากเกินไปอันนำมาซึ่งการทุจริตโดย การ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา  



 2.3 การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าท่ี ผู้มี
อำนาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง  
เจ้าหน้าท่ี และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
แห่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่นใน ประเทศ
ไทยนั้นมีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพื้นฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่หลักความโปร่งใส 
หรือหลักการมีส่วนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ
หน้าที่ของตน โดยนำเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการดำเนินการของท้องถิ่น เพื่อเป็น
การป้องกันหรือลดโอกาสแรงจูงใจหรือความเสี ่ยงในการทุจริต  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่าน ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI).สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ี ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก
กำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ 
ในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้ในงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยของ
เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง กระแสโลกปัจจุบัน 

 การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่น เพิ่มเติมมาก
ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้  

 1. การทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล  

 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  

 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม  

 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย  ในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  



 7.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  
  การทุจริตในหลายรูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่า
สาเหตุท่ีก่อให้เกิด การทุจริต ในสังคมไทยมี 2 ประการได้แก่  
 7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆในทางท่ีผิด  
 7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นำไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร และพวกพ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพทำให้
สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติอย่างไร ก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการ
ทุจริตเท่านั้น ปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุดอยู่ ท่ีการขาดจิตสำนึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีความ
โลภมากในอำนาจและทรัพย์สิน อยู่เหนือความรับผิดชอบและศักด์ิศรีในการปฏิบัติหน้าท่ีจนนำไปสู่การทุจริต
ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สาเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ 
เรื่องของโอกาส ในการทำทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การ
ขาดกลไกใน การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่า
ที่จะยึดประโยชน์ ส่วนรวมค่านิยมยกย่องคนที่มีเงินทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนทำให้คนมุ่งสร้างความร่ำรวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจ
ให้เจ้าหน้าท่ี มีแนวโน้มท่ีจะทำการทุจริตรวมท้ัง “โครงสร้างทางสังคมท่ีบิดเบี้ยว”.มีความเหล่ือมล้ำมีช่องว่าง
ระหว่างคนจน – คนรวย, คนมีอำนาจ - คนซึ่งไร้อำนาจ ทำให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริต
มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึง จำเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งใน
ส่วนของกฎมาย กฎระเบียบ และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2561.-.2564).ที่บูรณาการ พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มี
บทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561.-.2564) และ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561.-.2564 เพื่อให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัด
เทศบาลตำบลพรรณานิคม นำไปปฏิบัติใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน  

 1. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม  
มาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลพรรณานิคมเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี   
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม  
 5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  

 

  



 4. เป้าหมาย  

 1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง           มี
จิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  ท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 2. เทศบาลตำบลพรรณานิคมบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดในการจัดทำแผนให้ความเห็น โครงการขนาด
ใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ  
 4. กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานิคมมีความเข้มแข็ง ในการ
ตรวจสอบ  
 5. เทศบาลตำบลพรรณานิคมมีโครงการ กิจกรรม และมาตรการ มีประสิทธิภาพลดโอกาส ในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน  
 5. ประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ  

 1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มี
จิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ 
บริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
 2. ภาคประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ในการจัดทำแผนพัฒนาให้ ความเห็น
โครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะนำมาซึ่งการสร้าง เครือข่าย
ภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 3. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของท้ัง
จากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 4. เทศบาลนครแม่สอด มีมาตรการที่กำหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ทำให้ประชาชน ทราบ
ขั้นตอน และระยะเวลาการทำงานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตของ เจ้าหน้าท่ีทำ
ให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจใน การปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

เทคนิคในการระบุความเส่ียง หรือค้นหาความเส่ียงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

 



 

 การประเมินความเส่ียงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถระบุความเส่ียงได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 
 Know Factor Unknown Factor 
ข ั ้นตอนหลัก การจ ัดทำร ่างขอบเขตงาน 
ขั ้นตอนย่อย ที ่ม ีความเสี ่ยงการทุจร ิต  - มี
กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ 
ของ เจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ 
พวกพ้อง การกีด กัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ 
คุณสมบัติ ทางด้านเทคนิคไม่ 
เหมาะสม เกินความ จำเป็น ทำให้ต้อง
ใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น 

ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง ขั้นตอน
ย่อยที่มี ความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การ
กีด กัน หรือการสร้างอุปสรรค 

ราคากลางสูงกว่าราคาท่ี ประกวด
ได้เกินกว่า 15 % 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยท่ีมี
ความ เส่ียงการทุจริต - มีกระบวนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าท่ี ซึ่ง
มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การ
กีด กัน หรือการสร้างอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจการ จ้าง/
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ใช้
เวลาใน การตรวจรับงานมากเกิน 
ความจำเป็น 

 

 ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมท่ี
เ ค ย ร ั บ ร ู ้ ว ่ า เ ค ย เ ก ิ ด ม าก ่ อน 
คาดหมายได้ว่าม ี โอกาสสูงท่ีจะเกิด
ซ้ำ หรือมีประวัติ 
อยู่แล้ว 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 2 ใหน้ำขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพื่อแสดงสถานะ ความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ 
จราจรความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 

 สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่ มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR)     
2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง     
3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจ รับพัสดุ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง 
ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับ
คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

– ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เส่ียงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมี ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม 
(จำเป็น X รุนแรง) 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ จัดทำ
ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) 

2 1 2 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ 
กำหนด ราคากลาง 

2 2 4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจ
การ จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

2 2 4 

 

 

 



  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนท่ี 4 ให้นำค่าความเส่ียงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทำการประเมิน การควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเส่ียง 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ จัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

ดี ต่ำ(๑) ค่อนข้างต่ำ(๒) ปานกลาง(๓) 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ กำหนด
ราคากลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ(๔) ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง
(๖) 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

อ่อน ปานกลาง(7) ค่อนข้างสูง(๘) สูง(๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงRisk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 
หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก 

จากการประเมินความเส่ียงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ 2- 
4 หรืออยู่ในระดับความเส่ียงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ 
ความเส่ียงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเส่ียง 

  ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ 
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดงตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ 
กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการ ทุจริตลดลง ค่าความ 
เส่ียงรวมไม่เกินระดับ 6 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเส่ียงรวมเกินระดับ 6 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต 
งาน (TOR) (ค่าความเส่ียงรวม = 2) 

   

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
(ค่าความเส่ียงรวม = 4) 

   

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเส่ียงรวม = 4) 

   


