
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจดัจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ใหบ้ริการประชาชนอนุมติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับ
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของ
การด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน การด าเนินการทางวินัยและละเมิด 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
UnKnow Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต
งาน (TOR) การล็อคสเปคพัสดุ 

 
 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง    
ผู้ก าหนดราคากลางไม่ยึดหลักเกณฑ์ราคากลาง       
โดยก าหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าราคาเป็นจริง  

 

 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

 

 

 

/2. การวิเคราะ... 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก     
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) การล็อคสเปคพัสดุ 

 
   

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง    ผู้ก าหนดราคากลางไม่ยึดหลักเกณฑ์ราคา
กลาง  โดยก าหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าราคา
เป็นจริง 

 

 

  

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

 
 

  

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ 1 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 

  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 

/ตารางที่ 3… 
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
(จ าเป็น X รุนแรง) 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) การ
ล็อคสเปคพัสดุ 

1 3 3 

2. การจัดซื้ อจั ดจ้ าง ขั้นตอนการ
ก าหนดราคากลาง  ผู้ก าหนดราคากลาง
ไม่ยึดหลักเกณฑ์ราคากลาง  โดย
ก าหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าราคา
เป็นจริง 

1 3 3 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ การ
ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

1 3 3 

 

ตาราง 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ  ทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) การ
ล็อคสเปคพัสดุ 

1  

2. การจัดซื้ อจั ดจ้ าง ขั้นตอนการ
ก าหนดราคากลาง  ผู้ก าหนดราคากลาง
ไม่ยึ ดหลักเกณฑ์ราคากลาง  โดย
ก าหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าราคา
เป็นจริง 

1  

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน    การ
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ การ
ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

1  

 
 

/ตาราง 3.2... 
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ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต
งาน (TOR) การล็อคสเปคพัสดุ 

   

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

   

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร     
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) การ
ล็อคสเปคพัสดุ 

ดี    

2. การจัดซื้ อจัดจ้ าง ขั้ นตอนการ
ก าหนดราคากลาง ผู้ก าหนดราคากลาง
ไม่ยึดหลักเกณฑ์ราคากลาง  โดย
ก าหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าราคา
เป็นจริง 

ดี    

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ การ
ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ 

ดี    
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4. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ขั้นตอน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ปัจจัยที่
อาจจะมี

ผลกระทบ 

การควบคุม /
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

ประเมินระดับความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด 
ต่ า ปาน

กลาง สูง 

1 ด้านความ
เสี่ยงการ
ทุจริตใน
ความ
โปร่งใส 

ของการใช้
อ านาจและ 

ต าแหน่ง
หน้าที่ 
 
 
 
 

การทุจริต
ในการใช้
จัดซื้อ      
จัดจ้าง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน
การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) การล็อคสเปคพัสดุ 
2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน
การก าหนดราคากลาง ผู้
ก าหนดราคากลางไม่ยึด
หลักเกณฑ์ราคากลาง  โดย
หนดค่าวัสดุและค่าแรงสูง
กว่าราคาเป็นจริง 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน
การตรวจการจ้าง ตรวจรับ
พัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่
ครบถ้วน 
4 การใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ หาประโยชน์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1 การเสนอ
เงินจากผู้
รับจ้าง 
2 การขัด
สนด้าน
การเงิน
ของ
เจ้าหน้าที่ 

พระราชบัญญั
ติการจัดซื้อจัด
จ้ า งและการ
บริ ห า ร พั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 
 

1. การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ขั้นตอนการจัดท าร่ าง
ขอบเขตงาน (TOR) การ
ล็อคสเปคพัสดุ 
2. การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง  ผู้ ก าหนดราคา
กลางไม่ยึดหลักเกณฑ์
ร า ค า ก ล า ง   โ ด ย
ก าหนดค่าวัสดุและค่าแรง
สูงกว่าราคาเป็นจริง 
3. การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ การตรวจ
รับพัสดุไม่ครบถ้วน 

- จัดท าโครงการส่งเสริมด้าน    
 คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู ้
 ด้านการป้องกันการทุจริต  
-การส่งเสริมวัฒธรรมสุจริต  
  ให้กับบุคลากร 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาว 

  ปีงบประมาณ         
  2564 
  

/   องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
เขาขาว 
 
ไม่มีการ
ร้องเรียน
ทุจริต  

                                                  หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปลัด 
                 (นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ )   นิติกร   
                                                                                                                                                                             ผู้รายงาน 



                


