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คำนำ 

 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงซ่ึงในบางครั้งอาจจะเกิดจากหลายปจจัยท่ีกอใหเกิดการทุจริต  
ซ่ึงปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญอยางยิ่งท่ีองคกรตองตระหนักและหามาตรการปองกันและควบคุมไมให
เกิดข้ึนอยางเด็ดขาด ซ่ึงการปองกันการทุจริตเปนสิ่งท่ีไดมีการประกาศเจตจำนงไวอยางชัดเจน และเปน
มาตรการท่ีตองกระทำใหสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางครบถวนดวยนั้น 
  การปองกันและควบคุมการทุจริตไดมีการนำเครื่องมือมาใชในการประเมินความเสี่ยงตอการ
ทุจริตในองคกร โดยใชแนวทางปฏิบัติตามท่ีระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจะเปน
องคประกอบท่ีสำคัญในการดำเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ท่ีจะควบคุมและปองกันไมใหมี
การทุจริตในองคกรเกิดข้ึนแตอยางใด และเปนการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณท่ีกำหนดไวทุกประการ 
ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ไดดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำป พ.ศ. 2565  ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1. กระบวนการและกรอบแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริตขององคกร มี 4  
กระบวนการ 
  (1) Corrective  :  การแกปญญาสิ่งท่ีเคยรับรูวาเปนปจจัยท่ีมีความเสี่ยงตอการทุจริต หรือ
เคยมีประวัติการกระทำการทุจริต  วาจะมีมาตรการอยางไรเพ่ือปองกันและควบคุมความเสี่ยงไมใหเกิดข้ึนอีก 
  (2) Detective   :  การเฝาระวัง  สอดสอง ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยง ทำอยางไรไมให
เกิดข้ึน ตั้งขอสังเกตหรือขอบงชี้ในบางเรื่องท่ีนาสงสัย ตองรีบเรงจัดการความเสี่ยงไมใหเกิดข้ึนและรายงาน
เหตุบงชี้ใหผูบริหารทราบโดยเร็ว 
  (3) Preventive :  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีจะนำไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดใน
สวนท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเคยรับรูมากอน คาดหมายวามีโอกาสเสี่ยงสูง กรณีดังกลาวจะตองกำหนดมาตรการดวย
การปรับระบบการทำงาน เพ่ือไมเกิดชองวางใหเกิดการทุจริตข้ึนได 
  (4) Forecasting : การคาดเดาหรือการพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เปนการปองกันและ
ปองปรามในเรื่องหรือประเด็นท่ียังไมเคยรับรูมากอน แตมีเหตุอันเปนขอสงสัยวาอาจจะเกิดข้ึนได และนำสิ่งท่ี
เปนปจจัยเสี่ยงมาเปนมาตรการควบคุมสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. ขอบเขตความเส่ียงการทุจริต  ประกอบดวย 
     2.1 ความเสี่ยงจากการใชทรัพยสินของทางราชการ 
     2.2 ความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล 
     2.3 ความเสี่ยงตอการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 
     2.4 ความเสี่ยงตอการทุจริตในการตรวจรับงานจาง 
 3. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  มี 7  ข้ันตอน ประกอบดวย 
     3.1 ระบุความเสี่ยง 
     3.2 การวิเคราะหสถานการณความเสี่ยง 
     3.3 ระดับความเสี่ยง 
     3.4 การประเมินความเสี่ยง 
         3.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
     3.6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
     3.7 การจัดทำระบบควบคุมปองกันการบริหารความเสี่ยง 
 ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk ldentification)  
     เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือการการคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการ 
ตางๆ ดังนี้ 
     - Work  Shop 
     - การระดมสมอง 
     - การออกแบบสอบถาม 
     - การคนหาขอสรุปในประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
     - การสัมภาษณ 
     - การเปรียบเทียบวิธีปฏิบตัิกับองคกร 
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยการสัมภาษณผูเก่ียวของ เพ่ือระบุความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
สามารถระบุความเสี่ยงไดดังนี้ 

ตาราง 1  ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

Know Factor ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดเดาวามีโอกาสจะเกิดข้ึนสูง 

Unknow Factor 
ความเสี่ยงท่ีไมเคยมีประวัติเกิดข้ึนมากอน แตมีความเสี่ยงจากการ 

พยากรณวาในอนาคตมีโอกาสเกิดข้ึน 

ภารกิจงานท่ีอาจมีความเส่ียง 
ระบุรายละเอียดท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 

Know Factor Know Factor 

การใชทรัพยสินของทางราชการ - การใชเครื่องมือเครื่องใช วัสดุ
สำนักงาน  การใชรถยนตของทาง
ราชการ โดยนำมาใชในเรื่อง
สวนตัว  รวมถึงการใชเจาหนาท่ี          
ใหมาปฏิบัติงานในเรื่องสวนตัว 

- 

การบริหารงานบุคคล - - อาจมีรับบุคคลท่ีเปนเครือญาต 
หรือมีผูใหญฝากมา 

การจัดซ้ือ – จัดจาง ความยุงยากของระบบและ
บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานบางรายยัง
ขาดความรูความเขาใจในวิธีและ
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

- การฮ้ัวประมูลเชิงระบบ การ
ล็อคสเปค เครื่องมือ – เครื่องใชท่ี
ดำเนินการจัดหาพัสดุ 

การควบคุมงาน 

- ชางผูควบคุมไมศึกษา
รายละเอียดขอมูลท่ีระบุไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาทำใหเกิด
ขอผิดพลาดไมสามารถตรวจรับ
งานได รวมถึงการไมไดเขาไปดู
หนางานสถานท่ีจริง   

 

 

การตรวจรับงานจาง - - ตรวจรับงานไมเปนไปตามท่ีระบุ
ไวในสัญญาจาง 
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  ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
  ข้ันตอนท่ี 2 การนำข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงตอการทุจริต จากตาราง 1 มาแยกเพ่ือแสดง
สถานะความเสี่ยงตอการทุจริต  แยกออกเปนตามไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง  โดยระบุสถานะตามความ
เสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร แยกไดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงต่ำ 
  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความระมัดระวัง โดยเพ่ิมความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมมากข้ึน 
  สถานะสีสม  :  ความเสี่ยงสูง เปนกระบวนงานท่ีมีเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 
ภายในองคกร มีกระบวนการหลายข้ันตอน มีพฤติกรรมเคยชิน จนยากตอการปฏิบัติหรือไม มีอำนาจควบคุม
หรือมีผูท่ีอำนาจสูงกวาควบคุมการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี 
  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงสูงมาก เปนกระบวนงาน แผนงาน โครงการท่ีมีผูเก่ียวของซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกเขามามีสวนในการดำเนินการ ไมสามารถควบคุมตรวจสอบได และไมสามารถติดตามผลการ
ดำเนินงานไดอยางสม่ำเสมอ 

ตาราง 2  ตารางแสดงสถานะตามความเสี่ยง   (แยกตามสีไฟจราจร) 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงตอการทุจริต 

 
เขียว เหลือง สม แดง 

1. การใชทรัพยสินของทางราชการ  /   

2. การบริหารงานบุคคล /    

3. การจัดซ้ือ – จัดจาง /    

4. การควบคุมงาน  /   

5. การตรวจรับงานจาง /    

  ข้ันตอนท่ี 3 ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดคาคะแนนความเสี่ยงของ
ปจจัยความเสี่ยงตามราง ตาราง 2 ตามระดับความจำเปนของการเฝาระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรง
ของผลกระทบหากมีการทุจริตเกิดข้ึน ดังนี้ 
  3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือ
ข้ันตอนนั้น เน Must หมายถึง มีความจำเปนสูงท่ีตองเฝาระวังความเสี่ยงตอการทุจริต ตองทำการปองกัน  
ตองดำเนินการ คาของ MUST คือคาอยูในระดับ 2  
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนท่ีเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD  หมายถึงมีความจำเปนคอนขางต่ำตอการเฝาระวังในการกระทำการ
ทุจริต คาของ SHOULD จะอยูในระดับ 1 เทานั้น 
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  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานนั้นมีสวนท่ีเก่ียวของกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
Stakenolders  รวมถึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล พันธมิตร  เครือขาย คาจะอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานมีผลเก่ียวของ หรือผลผูกพันทางการเงิน ชองทางการหา
ผลประโยชน ลดคาใชจาย  Financial  คาจะอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบตอผูมาใชบริการ กลุมเปาหมาย 
ลูกคา Customer/User  คาจะอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอกระบวนงานภายในองคกร Internal  
Process หรือกระทบกับการเรียนรู Learning and Growth) คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงตอการทุจริต 

 

ระดับความจำเปน 
ท่ีตองเฝาระวัง 

ระดับความ
รุนแรง 

ของผลกระทบ 

คาความเสียงรวม 
(ความจำเปน x รุนแรง) 

1. การใชทรัพยสินของทางราชการ 
3 2 6 

2. การบริหารงานบุคคล 
2 1 2 

3. การจัดซ้ือ – จัดจาง 
2 2 4 

4. การควบคุมงาน 
2 2 4 

5. การตรวจรับงานจาง 
2 2 4 

  ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

  ข้ันตอนท่ี 4 ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน x รุนแรง) จากตาราง 3 มาทำการประเมินเพ่ือ
ควบคุมการทุจริต  วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงตอการทุจริตในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการบริหาร
จัดการ (คุณภาพ การจัดการ การสอดสอง การเฝาระวัง) โดยใชเกณฑคุณภาพในการจัดการแบงไดเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 

  ดี :  จัดการไดในทันที ทุกครั้งท่ีมีความเสี่ยง ไมสงผลกระทบถึงผูใชบริการ / ผูรับมอบงาน  
ไมกอใหเกิดผลเสียงตอองคกรท้ังในดานภาพลักษณ และสูญเสียดานการเงิน 

  พอใช :  จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งไมสามารถจัดการได สงผลกระทบกับผูมาใช
บริการ / ผูรับมอบงาน แตองคกรมีความยอมรับไดในระดับหนึ่ง  

  ออน  : จัดการไมได หรือไดแตเปนเพียงสวนนอย สงผลกระทบตอผูมาขอรับบริการ ผูรับงาน
ยอมรับไมได  องคกรไมสามารถรับได 
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ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความ 

เส่ียงตอการทุจริต 

 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต 

คาความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดบัปานกลาง 

คาความเสียง
ระดับสูง 

1. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

พอใช คอนขางต่ำ 
(4) 

ปานกลาง 
(5) 

คอนขางสูง 
(5) 

2. การบริหารงานบคุคล 
ดี ต่ำ 

(1) 
คอนขางต่ำ 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 

3. การจัดซ้ือ – จัดจาง 
ดี ต่ำ 

(1) 
คอนขางต่ำ 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 

4. การควบคุมงาน 
พอใช คอนขางต่ำ 

(4) 
ปานกลาง 

(5) 
คอนขางสูง 

(5) 

5. การตรวจรับงานจาง 
ดี ต่ำ 

(1) 
คอนขางต่ำ 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 

  ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ข้ันตอนท่ี 5 ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงคอนขางสูงจากการประเมินความเสี่ยง (Risk – 
Control Matrix Assessment) ในข้ันตอนท่ี 4 ท่ีอยูในคาความเสี่ยงสูง หรือคาความเสี่ยงระดับตั้งแต 5            
ข้ึนไป ควรเลือกนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงในลำดับตนๆ  

  จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาวขางตนพบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
อยูในระดับ 2 – 4 หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ำ คุณภาพการบริหารจัดการอยูในเกณฑดี – ระดับพอใช การ
บริหารจัดการความเสี่ยงควรอยูในสถานการณเฝาระวัง และจัดใหมีกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  ข้ันตอนท่ี 6 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเฝาระวังและติดตามผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนการ
ประเมินความเสี่ยงามแผนบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนท่ี 5 กรณีดังกลาวอาจะเปรียบไดวามีการคัดกรอง และ
ตรวจสอบยืนยันผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไดมากนอยในระดับใด ซ่ึงแยกตามสถานการณเฝา
ระวังในรูปแบบไฟจราจร 3 ระดับ ไดแก สีเขียว สีเหลืองและสีแดง 
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  ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 
  

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงตอการทุจริต 

 
เขียว เหลือง สม แดง 

1. การใชทรัพยสินของทางราชการ 

    (คาความเสี่ยงรวม = 4) 

 /   

2. การบริหารงานบุคคล 

    (คาความเสี่ยงรวม = 2) 

/    

3. การจัดซ้ือ – จัดจาง 

    (คาความเสี่ยงรวม = 2) 

/    

4. การควบคุมงาน 

   (คาความเสี่ยงรวม = 4) 

 /   

5. การตรวจรับงานจาง 

   (คาความเสี่ยงรวม = 2) 

/    

สถานะสีเขียว  :  ไมเกิดความเสี่ยง แตยังตอจัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันและเฝาระวัง 
สถานะสีเหลือง  :  เกิดกรณีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที มีการกำหนดมาตรการ นโยบาย 
กิจกรรมเฝาระวัง  ควบคุมเพ่ิมมากข้ึน  แผนปฏิบัติการสามารถใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตมีการลดลงแต
อยางไรก็ดีคาความเสี่ยงไมควรเกินระดับ 6 
สถานะสีแดง :  เกิดในกรณียังไมสามารถแกไขได ตองกำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมใหเพ่ิมข้ึน
มากกวาเดิม แผนไมสามารถใชการไดผล  ความความเสี่ยงเกินกวาระดับ 6 ข้ึนไป 

  สีแดง  =  เกินกวายอมรับได 
  สีเหลือง  =  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได 
  สีเขียว  =  ยังไมเกิดข้ึนแตตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
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  ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  7.1 (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7,8 และ 9 ความเสี่ยงเกินกวาระดับ
ยอมรับได ควรมีการกำหนดแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมใหมากข้ึน 
  7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = 4,5 และ 6 ความเสี่ยงอยูใน
ระดับท่ีเกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควากำหนดใหมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.3  (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1,2 และ 3 ความเสี่ยงอยูในระดับ
ไมเกิดข้ึน ควรมีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง รวมถึงสรางวิธีการปองกันควบคุมการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีจะ
ชวยใหเกิดการรัดกุมและมีมาตรฐานในการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 7  แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 

 
ระบุความเส่ียงดานการดำเนินงาน 

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
คาประเมินความเส่ียง 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

1. การใชทรัพยสินของทางราชการ 
    

4 - มีมาตรควบคุมการใชทรัพยสินของ
ทางราชการอยางเขมงวดและชัดเจน 

2. การบริหารงานบุคคล 
     

2 - ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการและ
ดำเนินการใหเปนไปตามท่ีระเบียบ
กำหนด 

3. การจัดซ้ือ – จัดจาง 
     

2 - แตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีความ
ความสามารถดานการพัสดุตาม
ลักษณะงานท่ีเสนอแตงตั้ง และ
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลการท่ี
ปฏิบัติงานดานพัสดุเขารับการฝก 
อบรม 

4. การควบคุมงาน 
    

4 - กำหนดมาตรการใหกับชางผู
ควบคุมงานใหถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีระเบียบกำหนด 

5. การตรวจรบังานจาง 
    

2 - กำหนดใหผูตรวจรับงานจางศึกษา
รายละเอียดแนบทายสัญญาและทำ
การตรวจรับใหเปนตามสัญญาจางท่ี
กำหนด 

 
 
 


