
ค าน า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจํานง ของทุก
องค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง 
ได้ว่าการดําเนินการขององคก์รจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ใน
องค์กร จึงได้นําแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดําเนินการเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความ
เสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานในอนาคต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นจึงได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ผล
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในลําดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลําดับที่ ๗๖ จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความ
สะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลง ทั้งหมด 
๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) 
โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-5 คะแนน) ซึ่งเป็น
แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใดและการ
สํารวจจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดําเนินการตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ  

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น จึงเห็นความจําเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์เก้าต้นได้ให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ หากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น 
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่ง
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับ
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม ภายใน
เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทํารายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทาง
ด้านการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทาง
เพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙9๒ ที่กําหนดให้มีการควบคุม 
ภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
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สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 - กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสียงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓  - องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔  - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้  
หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๕: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริง และ นําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การ ควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ 
หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซํ้าอีก 
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด ในส่วนที่พฤติกรรม

ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่ รู้ว่าทํา
ไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การ
ทุจริต เข้ามาได้อีก 
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 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ใน
อนาคต (Unknown Factor) 

๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITY 

องคป์ระกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 

(The Fraud Triangle) 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

1. 
• การระบุความเสี่ยง 

2. 
• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3. 
• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

4. 
• การประเมินควบคุมความเสี่ยง 

5. 
• แผนบริหารความเสี่ยง 

6. 
• การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7. 
• จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

8. 
• การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9. 
• การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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1 การระบุความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ลําดับที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว 

-นํารถยนต์ขององค์กรไปใช้ในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานขององค์กร 

 
/ 

2 การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพือ่ช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
/ 

3 การทําธุรกิจกับตัวเอง (self-dealing) เป็นคู่สัญญา 
(Contracts)  
-เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างทํา
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู ่

 

/ 

4 การทํางานพิเศษ (Outside employment or 
moonlighting) 
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทํางานท่ีไดร้ับมอบหมายจากองค์กร
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่
นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายจากองค์กร 

 

/ 

5 การจัดซื้อจดัจ้าง 
-การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณัฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใหพ้วกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจดัซื้อจัดจา้ง หรือเผยแพร่ข้อมลูล่าช้า 

 
 
 
/ 
 
/ 

 

หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ําสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 

     Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
การพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ตารางที่  ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว 

- นํารถยนต์ขององค์กรไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานขององค์กร 
/    

2 การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นไดผ้ลประโยชน์จากองค์กร 

/    

3 การทําธุรกิจกับตัวเอง (self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)  
- เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างทําสญัญาซื้อของจากร้านหรือ
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

/    

4 การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทํางานท่ีไดร้ับมอบหมายจากองค์กรอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไป
รับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายจากองค์กร 

/    

5 การจัดซื้อจดัจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณัฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปดิประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมลูลา่ช้า 

 
 
 

/ 
/ 

 

 

หมายเหตุ :  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ําเสมอ 
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3 เมทริกส์ระดบัความเสีย่ง (Risk Level matrix) 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  

 เป็นการนําข้อมูลที่มสีถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสีแดงและสีส้ม จากตารางที่ 2 มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ (Must) หมายถึง มีความจําเป็น
สูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการป้องกันไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ใน
ระดับ 3 หรือ 2 
              - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองกระบวนงานนั้น (SHOULD) หมายถึง มีความจําเป็นต่ําในการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3       2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

  3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม
(จ าเป็น X รุนแรง) 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
           2 
 
 
 
          2 

 
           2 
 
 
 
           2 

 
4 
 
 
 

4 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

รอง SHOULD 
1. 
 
 
 
 

2. 

 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

2 
 

 
 
 

2 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning ฿ Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
2 
 
 

2 
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4. การประเมินการควบคมุความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการให้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความ
เสี่ยงสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
พอใช้ 

 
 

พอใช้ 

  
/ 
 
 
/ 
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5.แผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 
 
 
2 

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

1. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ทางเว็บไซต์ 
5. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 


