
ประเมนิความเสี�ยงการทจุรติ การดาํเนนิงานที�
อาจกอ่ใหเ้กดิทจุรติ    หรอืการขดักนัระหวา่งผล
ประโยชนส์ว่นตน กบัผลประโยชนส์ว่นรว่มของ

เทศบาลตาํบลลาํปางหลวง



คาํ
นํา

เหตกุารณค์วามเสี�ยงดา้นการทจุรติเกดิแลว้จะมผีลกระทบทาง
ลบ ซึ�งปัญหามาจากสาเหตุตา่งๆ การป้องกนัการทจุรติ คอืการแกไ้ข
ปัญหาการทจุรติที�ยั�งยนื ซึ�งเป็นหนา้ที�ความรับผดิชอบของพนักงานและ
ผูบ้รหิาร ทกุคนและเป็นเจตจํานงของทกุองคก์รที�รว่มตอ่ตา้นการทจุรติทกุ
รปูแบบ อนัเป็นวาระเรง่ดว่นของรัฐบาล

การนําเครื�องมอืประเมนิความเสี�ยงทจุรติมาใชใ้น เทศบาล
ตําบลลําปางหลวง โดยใชแ้นวทางปฎบิตัติามคูม่อืการประเมนิความเสี�ยง
การทจุรติ จัดทําโดยกองยทุธศ์าสตรแ์ละแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท. ฉบบั
เดอืนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะชว่ยเป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ�งไดว้า่การ
ดําเนนิงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง จะไมม่กีารทจุรติ หรอืในกรณีที�
พบการ ทจุรติที�ไมค่าดคดิ โอกาสที�จะประสบปัญหานอ้ยกวา่องคก์รอื�น
หรอืหากเกดิความเสยีหายขึ�น กจ็ะเป็นความเสยีหายที�นอ้ยกวา่องคก์รที�ไม่
มกีารนําเครื�องมอืประเมนิความเสี�ยงการทจุรติ มาใช ้ เพราะไดม้กีารเตรยีม
การ ป้องกนัลว่งหนา้ไดโ้ดยใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของการปฎบิตังิานประจํา ซึ�ง
ไมใ่ชก้ารเพิ�มภาระงานแตอ่ยา่งใด



- ๑ -

รายงานประเมนิความเสี�ยงทจุรติการดําเนนิงานที�อาจกอ่ใหเ้กดิ
ทจุรติ หรอืการขดักนัระหวา่ง ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์
สว่นรวมของเทศบาลําบลลําปางหลวง รายละเอยีดดงันี�

๑. กรอบหรอืภาระงานในการประเมนิความเสี�ยง
การทจุรติ ม ี๔ กระบวนการ
๑.๑ Corrective : แกไ้ขปัญหาที�เคยรับรูว้า่เกดิ สิ�งที�มี
ประวตัอิยูแ่ลว้ ทําอยา่งไรจะไมใ่ห ้

เกดิขึ�นซาํอกี
๑.๒ Detective : เฝ้าระวงั สอดสอ่ง ตดิตามพฤตกิรรม

เสี�ยง ทําอยา่งไรจะตรวจพบตอ้ง    สอดสอ่งตั �งแตแ่รก ตั �งขอ้บง่ชี�บางเรื�อง
ทน่าสงสยัทําการลดระดบัความเสี�ยงนั�นหรอืให ้ขอ้มลูเบาะแสนั�นแกผู่ ้
บรหิาร

๑.๓ Preventive : ป้องกนั หลกีเลี�ยง พฤตกรรมที�นําไปสู่
การสุม่เสี�ยงตอ่การกระทําผดิใน สว่นที�พฤตกิรรมที�เคยรับรูว้า่เคยเกดิมา
กอ่น คาดหมายไดว้า่มโีอกาสสงูที�จะเกดิซํ�าอกี (Known Factor) ทั �งทรีูว้า่
ทําไปมคีวามเสี�ยงตอ่การทจุรติ จะตอ้งหลกีเลี�ยงดว้ยการปรับ Workflow
ใหมไ่มเ่ปิดชอ่งวา่งใหทํ้าการทจุรติเขา้มาไดอ้กี

๑.๔ Forecasting : การพยากรณป์ระมาณการสิ�งที�อาจจะ
เกดิขึ�นและป้องกนัป้องปราม  ลว่งหนา้ในเรื�องประเด็นที�ไมคุ่น้เคย ในสว่น
ที�เป็นปัจจัยความเสี�ยงที�มาจากการพยากรณ ์ประมาณการลว่งหนา้ใน
อนาคต (Unknown Factor)



๒. ขอบเขตความเสี�ยงการ
ทจุรติ ประกอบดว้ย
๒.๑. ความเสี�ยงการทจุรติจากภาระงานดา้นการอนุมติ
อนุญาต ตามกฎระเบยับที�เกี�ยวขอ้ง ๒.๒ ความเสี�ยงการ
ทจุรติจากภาระงานดา้นการจัดชื�อ จัดจา้ง
๒.๓ ความเสี�ยงการทจุรติจากภาระงานดา้นภารกจิหลกั
ตามอํานาจหนา้ที�ของหน่วยงาน

- ๒ -
๓. ข ั�นตอนการประเมนิความเสี�ยงการ
ทจุรติ ม ี๙ ข ั�นตอน ดงันี�



ข ั�นตอนที� ๑ การระบคุวามเสี�ยง
(Risk Identification)

-๓-
การประเมนิความเสี�ยงการทจุรติครั �งนี�ใชว้ธิรีะดมสมอง เพื�อระบุ



ความเสี�ยงดา้นการจัดซื�อจัดจา้ง   สามารถระบคุวามเสี�ยงไดด้งันี�
ตาราง 1 ระบคุวามเสี�ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ขั �นตอนการปฎบิตังิาน ระบรุายละเอยีด

ความ
เสี�ยงการทจุรติ

ดา้นการจัดซื�อจัดจา้ง Know Factor Unknown Factor

ขั �นตอนหลกั การจัดทํารา่งขอบเขตงาน
ขั �นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการทจุรติ
- มกีระบวนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช ้
ดลุยพนิจิ ของเจา้หนา้ที�ซ ึ�งมโีอกาสใช ้
อยา่งไมเ่หมาะสม อาจมกีารเอื�อ
ประโยชนห์รอืใหค้วามชว่ยเหลอื
พวกพอ้ง การกดีกนั หรอืการสรา้ง
อปุสรรค

การกําหนด
คณุลกัษณะเฉพาะ
คณุสมบตัทิางดา้น
เทคนคิไม ่เหมาะสม
เกนิความจําเป็น
ทําให ้ตอ้งใชต้น้ทนุ
เกนิความจําเป็น

ขั �นตอนหลกั การกําหนดราคากลาง
ขั �นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการทจุรติ
- มกีระบวนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช ้
ดลุยพนิจิ ของเจา้หนา้ที� ซึ�งมโีอกาสใชอ้
ยางไมเ่หมาะสม อาจมกีารเอื�อประโยชน์
หรอืใหค้วามชว่ยเหลอื พวกพอ้ง การ
กดีกนั หรอืการสรา้งอปุสรรค

ผลการ
ประกวดราคา
ราคากลางสงูกวา่
ราคาที� ประกวดได ้
เกนิกวา่ 15%

ขั �นตอนหลกั การตรวจการจา้ง
ขั �นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการทจุรติ
- มกีระบวนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช ้
ดลุยพ์นิจิ  ของเจา้หนา้ที� ซึ�งมโีอกาสใช ้
อยา่งไมเ่หมาะสม อาจมกีารเอื�อ
ประโยชนห์รอืใหค้วามชว่ยเหลอื
พวกพอ้ง การกดีกนั หรอืการสรา้ง
อปุสรรค

คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง/คณะ
กรรมการตรวจรับ
พัสดใุชเ้วลาใน
การตรวจรับงาน
มากเกนิ ความ
จําเป็น



- ๔ -
ข ั�นตอนที� ๒ การวเิคราะหส์ถานะความเสี�ยง
ขั �นตอนที� ๒ ใหนํ้าขั �นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการทจุรติ จาก

ตารางที� ๑ มาแยกเพื�อแสดงสถานะ ความเสี�ยงการทจุรติ ออกตามรายสไีฟ
จราจร เขยีว เหลอืง สม้ แดง โดยระบสถานะของความเสี�ยงในชอ่งสไีฟ
จราจร

ความหมายของสถานะความเสี�ยงตามสไีฟจราจร มรีาย
ละเอยีดดงันี�
สถานะสเีขยีว   : ความเสี�ยงระดบัตํา
สถานะสเีหลอืง : ความเสี�ยงระดบัปานกลาง และสามารถ
ใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัใน

ระหวา่งปฏบิตังิาน ตามปกตคิวบคมุดแูลได ้
สถานะสสีม้     : ความเสี�ยงระดบัสงู เป็นกระบวน
งานที�มผีูเ้กี�ยวขอ้งหลายคน

หลายหน่วยงานภายในองคก์ร มหีลายขั �นตอน
จนยากตอ่การควบคมุ หรอืไม่

มอํีานาจควบคมุขา้มหน่วยงานตามหนา้ที�ปกติ
สถานะสแีดง   : ความเสยีงระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานที�
เกี�ยวขอ้งกบับคุคลภายนอก คนที�

ไมรู่จั้กไมส่ามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไมสามาร
ถกํากบัตดิตามไดอ้ยา่งใกลช้ดิ

หรอือยา่งสมําเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี�ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร)

ข ั�นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการ เขยีว เหลอื สม้ แดง



ทจุรติ ง

๑.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการจัดทํารา่ง
ขอบเขตงาน (TOR)

✓

๒.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการกําหนด
ราคากลาง

✓

๓.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการตรวจ
การจา้ง ตรวจรับพัสดุ

✓

- ๕ -

ข ั�นตอนที� ๓ เมทรกิสร์ะดบัความเสี�ยง (Risk level matrix)
คอืการกําหนดคา่คะแนน     ความเสี�ยง ของปัจจัยความเสี�ยงตามตาราง
ตาราง ๒ ตามระดบัคะแนนความจําเป็นของการเฝ้าระวงั คณูกบัระดบั
คะแนน ความรนุแรงของผลกระทบ ดงันี�

๓.๑ ระดบัความจําเป็นของการเฝ้าระวงั มแีนวทางในการ
พจิารณา ดงันี�

- ถา้เป็นกจิกรรมหรอืขั �นตอนหลกัที�สําคญัของกระบวนงาน
นั�น ๆ แสดงวา่กจิกรรม หรอื  ขั �นตอนนั�น เป็น MUST หมาย
ถงึมคีวามจําเป็นสงูของการเฝ้าระวงัความเสี�ยงการทจุรติที�
ตอ้งทําการป้องกนั ไมดํ่าเนนิการไมไ่ด ้คา่ของ MUST คอื
คา่อยูใ่นระดบั ๒ หรอื ๓
- ถา้เป็นกจิกรรมหรอืขั �นตอนนั�นเป็นกจิกรรม หรอืขั �นตอน
รองของกระบวนงานนั�นๆ แสดง วา่กจิกรรมหรอืขั �นตอนนั�น



เป็น SHOULD หมายถงึมคีวามจําเป็นตํ�าในการเฝ้าระวงั
ความ  เสี�ยงการทจุรติ คา่ของ SHOULD คอื คา่ที�อยูใ่น
ระดบั ๑ เทา่นั�น

๓.๒ ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ มแีนวทางในการพจิารณา
ดงันี�

- กจิกรรมหรอืขั �นตอนการปฏบิตังิานนั�นเกี�ยวขอ้งกบั ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี Stakeholders รวมถงึหน่วยงานกํากบัดแูล
พันธมติร ภาคเีครอืขา่ย คา่อยูท่ี� ๒ หรอื ๓
- กจิกรรมหรอืขั �นตอนการปฏบิตังิานนั�นเกี�ยวขอ้งกบั ผลกระ
ทบทางการเงนิ รายไดล้ด   รายจา่ยเพิ�ม Financial คา่อยูท่ี�
๒ หรอื ๓
- กจิกรรมหรอืขั �นตอนการปฏบิตังิานนั�น ผลกระทบตอ่ผูใ้ช ้
บรกิาร กลุม่เป้าหมาย Customer/User คา่อยูท่ี� ๒ หรอื ๓
- กจิกรรมหรอืขั �นตอนการปฏบิตังิานนั�นผลกระทบตอ่
กระบวนงานภายใน Internal Process หรอืกระทบดา้นการ
เรยีนรู ้องคค์วามรู ้Learning & Growth คา่อยูท่ี� ๑ หรอื ๒

-๖-

ตารางที� ๓ SCORING ทะเบยีนขอ้มลูที�ตอ้งเฝ้าระวงั (ตารางเมทรกิ
สร์ะดบัความเสี�ยง (Risk level matrix))



ขั �นตอนยอ่ยที�มี
ความเสี�ยงการทจุรติ

ระดบัความ
จําเป็น

การเฝ้าระวงั

ระดบัความ
รนุแรง

ของผลกระทบ

คา่ความเสี�ยง
รวม

(จําเป็น X
รนุแรง)

๑.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนการ
จัดทํารา่งขอบเขตงาน
(TOR)

2 1 2

๒.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนการ    กําหนดราคา
กลาง

2 2 4

๓.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนการ ตรวจการจา้ง
ตรวจรับพัสดุ

2 2 4

ข ั�นตอนที� ๔ การประเมนิการควบคมุความเสี�ยง (Risk –
Control Matrix Assessment)

ขั �นตอนที� ๔ ใหนํ้าคา่ความเสี�ยงรวม (จําเป็น X รนุแรง) จาก
ตารางที� ๓ มาทําการประเมนิ     การควบคมุการทจุรติ วา่มรีะดบัการ
ควบคมุความเสี�ยงการทจุรติอยูใ่นระดบัใด เมื�อเทยีบกบัคณุภาพการจัดการ
(คณภาพการจัดการ สอดสอ่ง เฝ้าระวงัในงานปกต) โดยเกณฑค์ณุภาพการ
จัดการจะแบง่เป็น 3 ระดบั ดงันี�

ด ี     : จัดการไดท้นัท ีทกุครั �งที�เกดิความเสี�ยง ไมก่ระทบถงึผู ้
ใชบ้รกิาร/ผูรั้บมอบผลงานองคก์รไมม่ ีผลเสยีทางการเงนิ
ไมม่รีายจา่ยเพิ�ม

พอใช ้: จัดการไดโ้ดยสว่นใหญม่บีางครั �งยงัจัดการไมไ่ด ้
กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูรั้บมอบผลงานองคก์รแตย่อมรับ
ไดม้คีวามเขา้ใจ



ออ่น  : จัดการไมไ่ด ้หรอืไดเ้พยีงสว่นนอ้ย การจัดการเพิ�มเกดิ
จากรายจา่ย มผีลกระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร/ผูรั้บมอบผลงาน
และยอมรับไมไ่ด ้ไมม่คีวามเขา้ใจ

-๗-

ตาราง ๔ แสดงการประเมนิควบคมุความเสี�ยง

ขั �นตอนยอ่ยที�มคีวาม
เสี�ยง

คณุภาพ คา่ประเมนิ การ
ควบคมุ
ความ

เสี�ยงการ
ทจุรติ

การทจุรติ การ
จัดการ

คา่ความ
เสี�ยง
ระดบัตํ�า

คา่ความ
เสี�ยง
ระดบั

ปานกลาง

คา่ความ
เสี�ยง
ระดบัสงู

การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนทํา TOR

ดี
ตํ�า(๑)

2
คอ่นขา้ง
ตํ�า(๒)

ปานกลาง
(๓)

การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนการ    กําหนดราคา
กลาง

พอใช ้ 4
คอ่นขา้งตํ�า

(๔)
ปานกลาง

(๕)
คอ่นขา้ง
สงู(๖)

การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �น
ตอนการ     ตรวจการจา้ง
ตรวจรับพัสดุ

ออ่น 4
ปานกลาง

(๗)
คอ่นขา้ง
สงู(๘)

สงู(๙)



ข ั�นตอนที� ๕ แผนบรหิารความเสี�ยง
ขั �นตอนที� ๕ ใหเ้ลอืกเหตกุารณท์ี�มคีวามเสี�ยงสงูสดุจากการ

ประเมนิการควบคมุความเสี�ยง Risk – Control Matrix Assessment ใน
ขั �นตอนที� ๔ ที�อยูใ๋นชอ่งคา่ความเสี�ยงระดบัสงู หรอืคา่ความเสี�ยงระดบั ๕
หรอื ๖ หรอื ๗ หรอื ๘ หรอื ๙ โดยเฉพาะชอ่งสงู ๙ ควรเลอืกมาทําแผน
บรหิารความเสี�ยงการทจุรติกอ่นเป็นอนัดบัแรก

จากการประเมนิความเสี�ยงการทจุรติดงักลา่ว พบวา่ คา่ประเมนิ
ความเสี�ยงการทจุรติอยูใ่นระดบั ๒- ๔ หรอือยูใ่นระดบัความเสี�ยงตํ�า –
คอ่นขา้งตํ�า คณุภาพการจัดการอยูใ่นระดบั ด ี– พอใช ้การบรหิารจัดการ
ความเสี�ยงจะอยูใ่นระดบัเฝ้าระวงั และทํากจิกรรมบรหิารความเสี�ยง

ขั �นตอนที� ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวงัความเสี�ยง
ขั �นตอนที� ๖ เพื�อตดิตามเฝ้าระวงั เป็นการประเมนิการบรหิาร

ความเสี�ยงการทจุรติในกจิกรรม ตามแผนบรหิารความเสี�ยงของขั �นตอนที�
๕ ซึ�งเปรยีบเสมอืนเป็นการสรา้งตะแกรงดกั เพื�อเป็นการยนืยนัผลการ
ป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหามปีระสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด โดยการแยก
สถานะการเฝ้าระวงัความเสี�ยงการทจุรติ    ตอ่ไป ออกเป็น ๓ ส ีไดแ้ก ่สี
เขยีว สเีหลอืง สแีดง

-๘-

ตารางที� ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการ
เฝ้าระวงัความเสี�ยง

ขั �นตอนยอ่ยที�มคีวามเสี�ยงการทจุรติ เขยีว เหลอืง แดง

๑.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการจัดทําราง
งาน (TOR) (คา่ความเสี�ยงรวม = ๒)

✓

๒.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการกําหนดร ✓



กลาง
(คา่ความเสี�ยงรวม = ๔)

๓.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอนการตรวจการ
ตรวจรับพัสด ุ(คา่ความเสี�ยงรวม = ๔)

✓

สถานะสเีขยีว   : ไมเกดิกรณีที�อยูใ่นขา่ยความเสี�ยง ยงัไม่
ตอ้งทํากจิกรรมเพิ�ม
สถานะสเีหลอืง : เกดิกรณีที�อยูใ่นขา่ยความเสี�ยง แต่

แกไ้ขไดท้นัทว่งท ีตามมาตรการ นโยบาย
โครงการ กจิกรรมทเี�ตรยีมไว ้แผนใชไ้ดผ้ล
ความเสี�ยงการ ทจุรติลดลง คา่ความเสี�ยงรวม
ไมเ่กนิระดบั ๖

สถานะสแีดง    : เกดิกรณีที�อยูใ่นขา่ยยงัแกไ้ขไมไ่ด ้ควร
มมีาตรการ นโยบาย โครงการกจิกรรม เพิ�มขึ�น
แผนใชไ้มไ่ดผ้ล คา่ความเสี�ยงรวมเกนิระดบั ๖

- ๙ -
ขั �นตอนที� ๗ จัดทําระบบการบรหิารความเสี�ยง แนวทางบรหิาร

จัดการความเสี�ยง
๗.๑ (สถานสแีดง Red) คา่ระดบัความเสี�ยงรวม = ๗ , ๘ และ



๙ ความเสี�ยงอยูใ่นระดบัเกนิกวา่ การยอมรับ ควรมแีผนงาน มาตรการ
กจิกรรมบรหิารจัดการความเสี�ยงเพิ�มเตมิ

๗.๒ (สถานะสเีหลอืง Yellow) คา่ระดบัความเสี�ยงรวม = ๔ , ๕
และ ๖ ความเสี�ยงอยูใ่นระดบั เกดิขึ�นแลว้ แตย่อมรับไดค้วรมกีจิกรรม
เพิ�มเตมิ

๗.๓ (สถานะสเีขยีว Green) คา่ระดบัความเสี�ยงรวม = ๑ , ๒
และ ๓ คา่ความเสี�ยงรวมอยใน ระดบัยงัไมเ่กดิ ควรเฝ้าระวงัตอ่เนื�อง

ตารางที� ๗ แนวทางบรหิารจัดการความเสี�ยงการดําเนนิงานที�
อาจกอ่ใหเ้กดิทจุรติ หรอืการขดักนั ระหวา่งผลประโยชนสว่นตนกบัผล
ประโยชนส์ว่นรวมของเทศบาลตําบลลําปางหลวง

ระบคุวามเสี�ยงดา้นการ
ดําเนนิงาน

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ

คา
ประเมนิ
ความ

เสี�ยงรวม

แนวทาง/กจิกรรมบรหิาร
จัดการความเสี�ยง

๑.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอน
การจัดทํา
รา่งขอบเขตงาน (TOR)

๒ - จัดกจิกรรมฝึกอบรม สง่เสรมิ
ดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม องคค์วามรด้า้นการ
ป้องกนัการทจุรติ การสง่เสรมิ
วฒัธรรมสจุรติ ใหก้บับคุลากร
ที�เกี�ยวขอ้ง

๒.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอน
การกําหนด
ราคากลาง

๔ - การสรา้งการมสีว่นรว่มเพื�อ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัการทจุรติ
เชน่ พัฒนาระบบเทคโนโลยี

๓.การจัดซื�อจัดจา้ง ขั �นตอน
การตรวจ
การจา้ง ตรวจรับพัสดุ

๔ สารสนเทศ เพื�อเพิ�มชอ่ง
ทางการรอ้งเรยีนทจุรติที�มี
ประสทิธภิาพ กจิกรรมเสรมิ
สรา้งความตระหนักรู ้ดา้นการ
ดําเนนินโยบายตอ่ตา้นทจุรติ



แกคู่ค้า้ รัฐวสิาหกจิ เป็นตน้


