


 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 

สำนักสุขาภบิาลอาหารและน้ำ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการ
แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน และบุคคลากรในหน่วยงานที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ          
  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร  จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาจะน้อยกว่าหน่วยงานอ่ืน หรือหากเกิดปัญหาก็จะน้อยกว่า เนื่องจากหน่วยงานได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด และหน่วยงานได้
กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

          งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ 
                                                                                            สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
                                                                                                  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓  

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับภาระกิจหน่วยงานจึงจะช่วยลดความ
เสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ ที่อาจจะมีภาวะความ
เสี่ยงมาก หรือมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวัง โดยกำหนดมาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  
๑. การระบุความเสี่ยง  
 .../...ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการ
โครงการที่เป็นภาระกิจหลักของหน่วยงาน 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน “โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัย          
           สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum ๒๐๑๙ : GREEN for ALL  ”  
วงเงิน ๒๕๐,๒๗๓.- บาท เลขที่ใบสั่งจ้าง สอน.๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) ข 
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor  และ Unknow  Factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow  Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลด
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง 
เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัด
จ้าง   หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่
เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ
ที่กำหนด  

                  

                   / 

 

 



๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงใช้สีเป็นเครื่องมือในการประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน 
ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก มาสามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างไกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางที่ ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี) 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะสีเขียว สถานะสีเหลือง สถานะสีส้ม สถานะสีแดง 

เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มี
การลดรายละเอียด
คุณลักษณะการจ้าง 
เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการจัด
จ้าง   หรือมีการตรวจ
รับงานที่ไม่เป็นไปตาม
รายละเอียด
คุณลักษณะที่กำหนด 

 

          

       

 

 

           / 

 

 

          

 

 

 

๓. ระดับความเสี่ยง 

 ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
  ระดับ ๑ หมายถึง ไม่มี 
 
 
 
 
 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
๑ 

ระดับความ
จำเป็นของการ
เฝ้าระวัง 
         ๒ 

ระดับความ
จำเป็นของการ
เฝ้าระวัง 
         ๓ 

เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียด
คุณลักษณะการจ้าง เพ่ือประหยัดงบประมาณใน
การจัดจ้าง   หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไป
ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด 

               
                          

 
         X 

 

 หมายเหตุ   X ระดับ ๒  มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และ
สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะความเสี่ยงใช้สีเหลือง 

 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับที่รุนแรง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับที่ไมรุ่นแรง  
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบน้อยถึงไม่มี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลด
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง 
เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัด
จ้าง   หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่
เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ
ที่กำหนด 

           
                 

        
X 

 

 
๔. มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง    

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต           กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
 

เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียด
คุณลักษณะการจ้าง เพ่ือประหยัดงบประมาณ
ในการจัดจ้าง   หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่
เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด 

- ให้ เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน  และ เสนอผู้อำนวยการลงนามรับทราบ 
 - เผยแพร่แบบฟอร์มดังกล่าวฯ ลงในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- แบบแสดงการบันทึกเจรจาต่อรองราคา ระหว่างผู้รับ/
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                 



              
                 ตัวอย่าง  มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
                             แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ตัวอย่าง  มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
                         แบบแสดงการบันทึกเจรจาต่อรองราคา ระหว่างผู้รับจ้าง/เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ตัวอย่าง      การเผยแพร่แบบแสดงดังกล่าวฯ ลงในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  
                                    เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 
 
๕. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
  ระกับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
  สูง : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
  ปานกลาง :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ มีผลกระทบต่อหน่วยงาน  
เจ้าหน้าที่ แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  ต่ำ :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน มีผลกระทบต่อหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ ยอมรับไม่ได้     
ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
 
 



โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่กับผู้
รับจ้าง มีการลด
รายละเอียด
คุณลักษณะการจ้าง 
เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการ
จัดจ้าง   หรือมีการ
ตรวจรับงานที่ไม่
เป็นไปตาม
รายละเอียด
คุณลักษณะที่
กำหนด 

 
 
      ปานกลาง 

   
 
          

 
 
           X 

 

 
๖. แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่กับผู้
รับจ้าง มีการลด
รายละเอียด
คุณลักษณะการจ้าง 
เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการ
จัดจ้าง   หรือมีการ
ตรวจรับงานที่ไม่
เป็นไปตาม
รายละเอียด
คุณลักษณะที่
กำหนด 

- ให้ เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามใน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน    
และ เสนอผู้อำนวยการลงนามรับทราบ 
 - เผยแพร่แบบแสดงดังกล่าวฯ     ลง
ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- แบบแสดงการบันทึกเจรจาต่อรอง
ราคา ระหว่างผู้รับ/เจ้าหน้าที่หรือ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง 
มกราคม ๒๕๖๓  
(ระยะเวลาเฉพาะ
โครงการนี้) 
**แต่การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโครงการอ่ืนๆ
ตามภาระกิจหน่วยงาน 
ใช้แนวทางเดียวกัน 
ระยะเวลา ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึง กันยายน 
๒๕๖๓ ** และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบการดำเนินงาน 
หรือเอกสารหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดได้
ตลอดเวลา 

 งานพัสดุ  
    กลุ่ม
อำนวยการ 



 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 

สำนักสุขาภบิาลอาหารและน้ำ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


