
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การดําเนนิงานทีอ่าจกอใหเกดิการทุจรติหรอืกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ขององคการบริหารสวนตาํบลปากนํ้าปราณ 
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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทจุรติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
องคการบรหิารสวนตาํบลปากน้าํปราณ  อําเภอปราณบรุี  จังหวัดประจวบครีีขนัธ 

ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทจุรติ 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ 

๑. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก 
๒. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองต้ังแต

แรก ต้ังขอบงช้ีบางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือใหขอมูลเบาะแสน้ันแกผูบริหาร 
๓. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที

พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทํา
ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหทําการทุจริตเขา
มาไดอีก 

๔. Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor) 

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจรติ 
 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ (เฉพาะ
ภารกิจใหบริหารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทจุรติ 
 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification) 
 เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดายวิธีการตางๆ ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งน้ีใชวิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง 
สามารถระบุความเสี่ยงไดดังน้ี 
ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานดานการจดัซื้อจัดจาง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทจุรติ 

Know Factor Unknow Factor 
ขั้นตอนหลัก การจัดทํารางของเขตงาน 
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
อาจมีการเอ้ือประโยชนใหความชวยเหลือพวก
พอง การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

  
 
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติทางดานเทคนิคไม
เหมาะสม เกินความจําเปน ทําให
ตองใชตนทุนเกินความจําเปน 

ขั้นตอนหลัก  การกําหนดราคากลาง 
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือ
พวกพอง การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

 
 
ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกวาราคาที่
ประกวดไดเกินกวา ๑๕% 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจาง 
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือ
พวกพอง การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

 
 
คณะกรรมการตรวจการ
จาง/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ใชเวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกินความ
จําเปน 

 

 
Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานมาแลว 
Unknow Factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 

ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 
 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสีย่ง 
 ขั้นตอนที่ ๒ ใหนําขั้นตอนยอยที่มีความเสีย่งการทุจริต จากตาราง ๑ มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขยีว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี 
 สถานะสเีขียว  :  ความเสี่ยงระดับตํ่า 
 สถานะสเีหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
 สถานะสสีม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน
องคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
 สถานะสแีดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน มาสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
 
ตาราง ๒ สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
 

ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม 
 

แดง 
 

๑. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน (TOR) 

    

๒. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการกําหนด
ราคากลาง 

    

๓. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการตรวจการ
จาง ตรวจรับพัสดุ 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๓  เมทรกิสระดบัความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การกําหนดคาคะแนนความเสี่ยง ของปจจัยความ
เสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจําเปนของการเฝาระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรง
ของผลกระทบ ดังน้ี 
 ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
 - ถาเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานน้ันๆแสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนน้ัน เปน 
MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกัน ไมดําเนินการไมได 
คาของ MUST คือ คาอยูในระดับ ๒ หรือ ๓ 
 - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ แสดงวากิจกรรม
หรือขั้นตอนน้ันเปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนตํ่าในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคาของ SHOULD 
คือ คาที่อยูในระดับ ๑ เทาน้ัน 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง
หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม 
Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer /User 
คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning&Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒ 
 
ตาราง ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง (ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 
ขั้นตอนยอยทีมี่ความเสี่ยงการทจุรติ ระดบัความจําเปน

การเฝาระวัง 
ระดบัความรุนแรง

ของผลกระทบ 
คาความเสี่ยงรวม 
(จําเปน X รุนแรง) 

๑. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการจัดทํา
รางขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

๒. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการ
กําหนดราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการตรวจ
การจาง ตรวจรับพัสดุ 

๒ ๒ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตาราง ๓ มาทําการประเมินการควบคุม
การทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ)  โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงเปน ๓ ระดับ ดังน้ี 
 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบงาน องคกรไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกร
แตยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
ตาราง ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
ขั้นตอนยอยทีมี่ความเสี่ยงการทุจรติ คณุภาพการ

จัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง
ระดบัต่ํา 

คาความเสี่ยง
ระดบัปานกลาง 

คาความเสี่ยง
ระดบัสูง 

การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํา 
TOR 

ดี ตํ่า(๑) 
 

คอนขางตํ่า (๒) 
ปานกลาง (๓) 

การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนด
ราคากลาง พอใช 

 
คอนขางตํ่า (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
คอนขางสูง 

(๖) 

การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการ
จาง ตรวจรับพัสดุ 

ออน ปานกลาง (๘) คอนขางสูง (๙) สูง (๙) 

 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบรหิารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control Matrix Assessment ในขั้นตอน ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยงระดับสูง หรือคาความเสี่ยงระดับ ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะชองสูง ๙ ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกอนเปน
อันดับแรก 
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว พบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ๒-๔ 
หรืออยูในระดับความเสี่ยงตํ่า – คอนขางตํ่า คุณภาพการจัดการอยูในระดับดี – พอใช การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสีย่ง 
 ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผลการปองกัน
หรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงการทุจรติตอไป 
ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สแีดง 
 
ตาราง ๕ จัดทาํรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนยอยทีมี่ความเสี่ยงการทุจรติ เขียว เหลือง แดง 
๑. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) 
   (คาความเสีย่งรวม = ๒) 

   

๒. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 
   (คาความเสีย่งรวม = ๔) 

   

๓. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการตรวจการจาง ตรวจรับพัสดุ 
    (คาความเสี่ยงรวม = ๔) 

   

 
       สถานะสเีขียว   :  ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
 
       สถานะสเีหลือง   :  เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ นโยบาย   

    โครงการ   กิจกรรมที่เตรยีมไว แผนใชไดผล  ความเสีย่งการทุจริตลดลง คาความ     
                             เสี่ยงรวมไมเกินระดับ ๖ 

 
        สถานะสีแดง   :  เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมรมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม   
         เพ่ิมขึ้น แผนใชไมไดผล คาความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาํระบบการบรหิารความเสี่ยง แนวทางบรหิารจัดการความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = ๗,๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวาการ

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = ๔,๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยูในระดับเกิดขึ้น

แลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = ๑,๒ และ ๓ คาความเสี่ยงรวมอยูในระดับยัง

ไมเกิด ควรเฝาระวังตอเน่ือง 
 
ตาราง ๖ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดทุจริต หรือการขัดกันระหวาง 

  ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 
ระบุความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่อาจ

กอใหเกดิการทุจรติ 
คาประเมิน

ความเสี่ยงรวม 
แนวทาง/กิจกรรมบรหิารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน (TOR) 
 

๒ - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสรมิดานคุณธรรม 
จริยธรรม องคความรูดานการปองกันการทุจริต 
การสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของ 
- การสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝา
ระวังการทุจริต เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมชองทางการรองเรียนทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสรมิสรางความตระหนัก
รูดานการดําเนินนโยบายตอตานทุจริตแกผูมสีวน
ไดสวนเสีย เปนตน 
- การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน
หลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ตางๆที่เกี่ยวของ 

๒. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการกําหนด
ราคากลาง 
 

๔ 

๓. การจัดซื้อจดัจาง ขั้นตอนการตรวจการ
จาง ตรวจรับพัสดุ 

๔ 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 


