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คำนำ 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงาน และ
ผู้บริหาร ทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านนการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น วาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยใช้แนวทางปฏิบัติตาม
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ศปท. 
ทต.บ้านเขว้า) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินงานของ 
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการ ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ จะประสบปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่ มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด ทั้งนี้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ
ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการวาง ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
นโยบายสำคัญของรัฐบาลใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที ่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้ทบทวนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกองฝ่ายที่จะทำการประเมินความเสี่ยง
ทุจริต เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ สู งสุ ด ต่อ
ประชาชน และเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  ต่อไป 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
(ศปท.ทต.บ้านเขว้า) 
 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

 
  



 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ศปท. ทต.บ้านเขว้า)  
เห็นชอบรายงานประเมินความเสี ่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต  หร ือการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ต้ังแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดังนี้  

 ๑.  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต ม ี๔ กระบวนการ  
    ๑.๑  Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ วทำอย่าง ไรจ ะ
ไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก 
    ๑.๒  Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ
ต้องสอดส่องต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งชี้บางเร่ืองที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสนั้น 
แก่ผู้บริหาร 
  ๑.๓  Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกร ะทำ
ผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) 
ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง ให้ทำ
การทุจริตเขา้ มาได้ได้อีก 
  ๑.๔  Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ ่งที ่อาจจะเกิ ดขึ ้น และป้อ ง กัน  
ป้องปรามล่วงหน้าในเร่ืองประเด็นที่ ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ 
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 ๒.  ขอบเขตความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย   
    ๒.๑.  ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่  
เก่ียวข้อง  
    ๒.๒  ความเสี่ยงการทุจรติ จากภาระงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    ๒.๓  ความเสี ่ยงการทุจร ิตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที ่ของ
หน่วยงาน     
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

ด้านการอนุมัติ อนุญาต   

ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง   

ภารกิจหลัก   
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 ๓.  ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจรติ  มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  
 

 
  ขั้นตอนท่ี ๑  การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
  เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจรติ ด้วยวิธีการต่างๆ  ดังนี้ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๑   

๒   

๓   

๕   

๔   

๖   

๘   

๙   

๗   

  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง   

  การระบุความเสี่ยง   

  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง   

  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง   

  แผนบริหารความเสี่ยง   

  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง   

  จดัทำระบบการบริหารความเสี่ยง   

  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง   

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   

WORK   

SHOP   
การระดมสมอง   

หยิบยกประเด็น    

ท่ีมีโอกาสเกิด   

การออกแบบ 

สอบถาม   

การสัมภาษณ์   
เปรียบเทียบวิธี 
ปฏิบัติองค์กรอ่ืน   

Risk    

dentification   

เทคนิคในการค้นหา   

ความเส่ียงการทจุริต   

Risk   

Identification   
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้าน การจัดซ้ือจัด
จ้างสามารถระบุความเสี่ยงได้ ดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 
ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อย  ที่มีความเสี่ยงการทุจรติ 
    - มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย พินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีด
กัน หรือ การสร้างอุปสรรค 

Know  Factor Unknown  Factor การ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม  เกินความจำเป็น 
ทำให้ตอ้ งใชต้้นทุนเกิน
ความจำเป็น 

ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มี
ความเสี่ยงการทุจริต  
 -  มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ 
จนท. มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน 
หรือ การสร้างอุปสรรค 

ผลการประกวด 
ราคาราคากลาง
สูงกว่าราคาที่
ประกวด ได้เกิน
กว่า - % 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้างขั้นตอนย่อยที่ มีความ
เสี่ยงการทุจริต  
    -  มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย พินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสมมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือสร้าง
อุปสรรค 

คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง/
ตรวจ รับพัสดุ ใช้
เวลาใน การตรวจ
รับงาน 
มากเกินจำเป็น 

 

Know  Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหาพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown  Factor ปัจจัยที่ความเสี่ยงมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหนา้ ) 

ตาราง ๑ ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

  ขั้นตอนท่ี ๒    การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
                  ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑  มาแยกเพ่ือแสดง 
สถานะ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ เสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร  
                  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้  
                  สถานะสีเขียว        :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
                 สถานะสีเหลือง      :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
   ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม          :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคนหลาย  
   หน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั ้นตอน จนยากต่อการควบคุม  
   หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 
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 สถานะสีแดง      :  ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับบคุคล  
   ภายนอกคนที่ไม่รู้จัดไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับ 
   ติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. การจัดซ้ือจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน  (TOR) √       

๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง √       

๓.  การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ √       
ตาราง ๒  แสดงสถานความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 ขั้นตอนท่ี ๓  เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)  
 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัย
ความเสี่ยงตามตาราง ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเผ้าระวังคูณกับระดับคะแนนความรุน แรงของ
ผลกระทบ ดังนี้ 
                   1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้า ระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่  ต้องทำการ
ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓ 
  1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกร ะบวนงาน
นั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้า ระวังความเสี่ยง 
การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมหร ือ ข ั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวข้องกับ  ผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่ายค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  2.2 กิจกรรมหร ือ ข ั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน 
รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
  2.3 กิจกรรมหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
  2.4 กิจกรรมหร ือ ข ั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน 
Internal Process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้  Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
  

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 

การเฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม 
(จำเป็น X รุนแรง) 

๑. การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
    (TOR)  

1 1 1 

๒. การจัดซ้ือจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง  1 1 1 
๓. การจัดจัดซ้ือจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับ 
   พัสดุ 

1 1 1 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ ระดับความเส่ียง(Risk level matrix) 
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 ขั้นตอนท่ี ๔   การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk–Control Matrix Assessment)  
 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) เป็น
การนำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการ ประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับ คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
                      ดี  :  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
    องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม   
                    พอใช้  :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
    ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน   :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
    ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ   

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ  
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง 

ระดับสูง 
การจัดซ้ือจัดจ้างขั้นตอนจัดทำ TOR ดี ต่ำ   
การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง  ดี ต่ำ   
การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจการจ้างตรวจ
รับพัสดุ 

พอใช้ ต่ำ   

 ขั้นตอนท่ี ๕   แผนบริหารความเส่ียง   
 ขั้นตอนท ี่ ๕   แผนบริหารความเสี่ยง เป็นการเลือกเหตุการณ์ที่ มีความเสี่ยงสูงสุ ดจา กการ
ประเมินการควบคุมความ เสี่ยง Risk–Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง
ระดับสูง หรือค่าความ เสีย่งระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผน
บริหารความเสี่ยง การทุจริตก่อนเป็นอันดับแรกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า  ค่า
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ– ค่อนข้างต่ำคุณภาพการจั ดการ
อยู่ในระดับดี–พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง  

                 ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
                 ขั ้นตอนที่  ๖ เพื ่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบร ิหารความเสี่ ยงการทุจรติใน 
กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็น การ
ยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความ
เสี่ยงการทุจรติ ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 ขั้นตอนย่อยท่ีมีความความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
๑. การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการทำร่างขอบเขตงาน TOR (ค่าความเสี่ยงรวม ๒)  √   
๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง  ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง   (ค่าความเสี่ยงรวม ๔)  √   
๓. การจัดซ้ือจัดจ้าง  ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม ๔) √   

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำ รายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
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 สถานะสีเขียว  :  ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม  
 สถานะสีเหลือง  :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ  
    นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ  
    ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖ 
  สถานะสีแดง  :  เกิดกรณีที ่อย ู ่ในข่ายย ังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย 
โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 

 
                   ขั้นตอนท่ี ๗  จัดทำระบบการบริหารความเส่ียงแนวทางบริหารจัดการความเส่ียง                            
 1.  (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับเกิน
กว่าการยอมรับ ควรมีแผนงานมาตรการกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 2.  (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ ใน
ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 3.  (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑,๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยง รวมอยู่ใน
ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

ระบุความเส่ียงด้านการดำเนิน 
งานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 
ความเส่ียงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเส่ียง 

๑. การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการ 
   จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 

1 -  จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เก่ียวข้อง  
-  การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้า ระวัง 
การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน
นโยบายต่อต้านทุจริต แก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการ 
   กำหนดราคากลาง     

1 

๓.การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการ 
   ตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ 

1 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว   

เกินกว่าการยอมรับ   

เกิดขึน้แล้วแต ่ยอมรับได ้

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเน่ือง   


