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คำนำ 

ด้วยเหตุการณ์ด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหาของการทุจริตมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต 
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง
ขององค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่
การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตในองค์กร 
โดยมีการจำแนกและกำหนดขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเส่ียง
การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที่ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 1 
ความเสี่ยงและการทุจริต  

1.1 ความหมายของความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น เป็นการคาดเดาเกี่ยวกับ

สิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งผลลัพธ์ของความเสี่ยงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงในการเงิน ความเสี่ยงในการบริหาร การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจะพิจารณาจากผลลัพธ์ที ่จะเกิดขึ้น และความน่าจะเป็นของผลลัพธ์นั ้น ๆ (จากพจนานุกรมศัพท์
เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งท่ี ๓) 

ความเส่ียงในความหมายของการดำเนินชีวิตประจำวัน คือ ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือคาดไม่
ถึง เช่น เดินเล่นอยูดี ๆ ก็มีวัตถุลอยฟ้าหล่นมาโดนหัวเรา เป็นต้น บางครั้งเราอาจจะพอเขาใจว่าทำส่ิงนั้นเป็น
เรื่องเสี่ยงแต่อยากทำดู หรือไม่มีทางเลี่ยงก็ต้องเสี่ยงเอา เช่น การเดินเท้าเปล่าในที่เปลี่ยวอาจจะโดนงูฉก  
หรือตะขาบต่อยได้แต่ไม่มีรองเท้าและจำเป็นต้องไปหาอาหารมากิน มันก็เลยต้องเสี่ยงเอาอย่างนี้ก็เป็นได้  
ดังความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งนิยาม “เส่ียง” ไว้ว่าลอง 
เผชิญดู หรือลองทำในสิ่งที ่อาจจะใหผลได้สองทาง คือผลทางดี หรือทางไม่ดี เป็นต้น แต่ความเสี่ยงตาม
ความหมายในทางวิชาการ โดยเฉพาะในการบริหาร หรือการจัดการนั้นมีการอธิบายที่แตกต่างไปจากความ
เส่ียงในความหมายปกติท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้ 

Berg (2010) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงว่า เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
หรือการดำเนินงานในองค์การ มีผู้ให้นิยามความเสี่ยงไว้หลากลักษณะแตกตางกันแต่โดยทั่วไปจะหมายถึง
ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการอย่างใดอยางหนึ่งและสิ่งที่มีอิทธิพลที่จะส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์กร อาจจะเป็นเหตุการณ์หรือผลของเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานซึ่งไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

Mordent (2007) นิยามความเสี่ยงในมุมมองของนักยุทธศาสตร์ว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ความเส่ียงในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะสองประการต่อไปนี้ คือ ประการแรก
ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกท่ีจะตัดสินใจมีมากน้อยเพียงใด และประการท่ีสองคือความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีจะเกิด
จากทางเลือกแต่ละทางเลือกท่ีใช้ ประกอบการตัดสินใจ 

Robbins และ Coulter (2005) นิยามความเส่ียงไว้ว่าเป็นสถานการณ์ท่ีผู้ตัดสินใจในการดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งยังพอจะคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง แปลว่าคาดเดา
ผลลัพธ์ได้มากก็จะมีความเส่ียงน้อยและในทางตรงกันข้าม ถ้าคาดเดาได้น้อยก็จะมีความเส่ียงสูง 

จากแนวคิดและนิยามความเส่ียงท่ีนำเสนอไปข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น
โดยบังเอิญ หรือท่ีเราคาดไม่ถึงอันเนื่องมาจากความรู้และข้อมูลท่ีเรามีอยู่ขณะท่ีมีการวางแผนดำเนินการนั้นยัง
ไม่ชัดเจน หรือมากพอที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าที่วางแผนไว้ อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารและคณะทำงานได้
ตระหนัก ต้ังขอสังเกตุ และระบุส่ิงท่ีพึงระวังไว้ ต้ังแต่ต้น หรือเมื่อมีความรู้และข้อมูลใหม่ท่ีพอจะคาดเดาส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นและทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็จะได้หาทางป้องกันหรือแก้ไขได้ทันเวลาก็
จะทำให้ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรลดลงหรือไม่เกิดขึ้นได้ 
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ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน (Conflict of interest : COI) สำน ักงาน ก .พ .  ได ้ ให ้น ิยามคำว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา  
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้องเป็น
หลัก ซึ ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตต่อไป 

สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ให้คำ
นิยามของ Conflict of interest หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 
อำนาจหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่อง 
นั้น ๆ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
สถานการณ์ที่ผู ้มีอำนาจตัดสินใจอยู่ ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้
นั้น ขาดอิสระ ไม่เป็นกลาง เบ่ียงเบนออกจากหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

พฤติกรรมแบบใดที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ เช่น การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ส่งผล

ให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
2. การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
3. การรับงานนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้เวลา/ทรัพย์สินของ

ราชการในการทำงานนอกท่ีไม่ใช่อำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
4. การเปิดเผยข้อมูลลับของราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ 

(Specification) ในกรณีการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยงาน 
5. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว 
6. การใช้อิทธิพลโดยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
7. การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง เช่น การใช้ประโยชน์จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเรียกรับ

ผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น การรับตำแหน่งที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
หลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด 
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การทุจริต (Corruption) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ ความหมายว่า (1) ความ
ประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า  
วจีทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต (2) โกง เช่น ทุจริตในการสอบ คดโกง ฉ้อโกง 
เช่น ทุจริตต่อหน้าท่ี (3) ไม่ซื่อตรง เช่น คนทุจริต 

ประมวลกฎหมายอาญาให้คำนิยามไว้ในมาตรา 1 (1) ได้บัญญัติ“โดยทุจริต” หมายความว่า  
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 
4 ได้บัญญัติ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีตำแหน่ง หรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้
มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2564)  
ได้ระบุนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก ่

1) การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือน
นโยบายหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู ้นำหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรของชาติ 

2) การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลางและ
ระดับล่างต่อประชาชนท่ัวไป โดยการใช้อำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 

3) การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน 
ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

4) การยักยอก (Embezzlement) คือ การท่ีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรของรัฐนำเงินหรือส่ิงของท่ี
ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าท่ีราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

5) การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกบุคคลจาก
สายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาทำงานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์โดยไม่
คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

6) การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวกโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะใช้อำนาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่
คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

7) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม อันเกิดจากท่ีบุคคลต้องมีหน้าท่ีหรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ 

ดังนั้น จากแนวคิด นิยาม และกฎหมายที่กล่าวไปข้างต้น อาจสรุปได้ว่าความหมายของการทุจริต   
ไม่มีขอบเขตนิยามที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันในระดับสากล แต่มีความเหมือนกันตรงที่ถือเป็นการกระทำผิด
อย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าท่ีหรือกระทำโดยผู้มีอำนาจหน้าท่ี เป็นปรากฏการทางสังคมท่ีแสดง
ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เกิดขึ้นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการกระทำที่อาจถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมายก็ได้ และมักเป็นพฤติกรรมท่ีซับซ้อน ซ่อนเร้น ปิดบัง บิดเบือน ท่ีพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ยาก 
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1.2 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ได้ระบุว่ามีปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การท่ีไม่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะออกจากกันได้อย่าง

ส้ินเชิง 
๒) มีฐานความเช่ือในอดีตท่ีว่าขุนนางหรือข้าราชการสามารถค้าขายได้โดยไม่เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ 
๓) ตำแหน่งหน้าที่ราชการนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงขาดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ 
4) ทัศนคติและความเชื ่อของคนในสังคมยังคงเป็นแบบเดิม คือไม่สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้จึงพัฒนาไม่ทันต่อสถานการณ์ของ
ระบบกฎหมายสากลท่ีแยกแยะเรื่องดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจนเป็นระบบ  

1.3 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนตาง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

1.4 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน 
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ  - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
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เจ้าหน้าที ่เพื ่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด เช่น  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ั งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

2.1 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี ่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ งานปกติของ
การเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน
ลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

2.2 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COCO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงาน ทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทาง
ด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทาง
เพ ิ ่ ม เ ต ิ มด ้ านการควบค ุ มภายใน  Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการ
กำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของหน่วยงานในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการท่ี 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการท่ี 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน  
หลักการท่ี 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการท่ี 6 – กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการท่ี 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
หลักการท่ี 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี 9 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการท่ี 10 – ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
หลักการท่ี 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการท่ี 13 – องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 – มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนิน 

ต่อไปได้  
หลักการท่ี 15 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
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องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 14 – ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลา

และเหมาะสม  
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 

(มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

สำหรับแผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบท่ี 2 หลักการ
ท่ี 8 ในเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็นหลักกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

• Corrective: แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะ ไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

• Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง 
ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยทำการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส นั้นแก่ผู้บริหาร 

• Preventive: ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีนำไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระทำผิด ในส่วนท่ี 
พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าทำ
ไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 

• Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor) 

2.3 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle)  

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต  
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2.4 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ี  มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558)  

2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

 
2.5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 
 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั ้นตอนที ่ ๑ นำข้อมูลที ่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ 

การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด ้วยข ั ้นตอนย ่อย ในการระบ ุความเส ี ่ยงตามข ั ้นตอนที ่  ๑ ให ้ทำการระบุความเสี ่ยง                 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่ องนั้น ๆ  
ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known 
Factor หรือ Unknown Factor  
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 
เทคนิคในการระบุความเส่ียง หรือค้นหาความเส่ียงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

  
 
 
 
 

การระดม
สมอง

เทคนิค                         
ในการค้นหา

ความเสี่ยงการทุจริต

WORK

SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 

dentification

ถกเถียง

หยิบยก ประเด็น    

ที่มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติ

กับองค์กรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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 2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน  
 1. ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 2. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ภารกิจของทางราชการ 
- การนำรถส่วนกลางไปใช้ธุระส่วนตน การนำวัสดุอุปกรณ์ใน
สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ฯ 

  

2 การออกคำส่ัง ข้อส่ังการต่าง ๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอื่น มีผลประโชน์ทับซ้อน 
- การออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่าง ๆ เพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  

3 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อขายตำแหน่ง 
การแต่งต้ัง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การรับสินบนจากบุคคล ซึ่งอาจเรียกร้องให้ช่วยเหลือในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้ายในอนาคต 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  

4 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือกปฏิบัติกับ
ผู้เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 
เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  

 

 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 12 
 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน  
 1. ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 2. ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคาจริง เช่น 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 

  

2 การเบิกจ่ายจากการดำเนินโครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงท่ีไม่ได้ดำเนินการ เช่น 
โครงการระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นการ
เจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  

4 การปกปิดการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
- การเจตนาปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  

5 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

  

6 การรับของขวัญ/เงนิสนับสนุน/ ซึง่ส่งผลต่อการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- การรับสินบนจากบุคคล ซึ่งอาจเรียกร้องให้ช่วยเหลือเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง 

  

7 การควบคุมงาน/การตรวจสอบก่อสร้าง 
- การละเลยการลงตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างตาม
วันท่ีกำหนด 

  

8 การตรวจรับการจัดซื้อ/การตรวจรับงานก่อสร้าง 
- การตรวจรับการจัดซื้อ/การตรวจรับงานก่อสร้าง ท่ีไม่เป็น
ตามแบบท่ีกำหนด หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามแบบท่ี
กำหนด 
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คำอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู ่แล้ว ให้ใส่เครื ่องหมาย    
ในช่อง Known Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว ่าเป็นประเภท Known Factor หรือ 
Unknown Factor ก็ได้  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
   ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสเีขียว  :  ความเส่ียงระดับต่ำ 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่ง
มิใช่ภารกิจของทางราชการ 

   
 
 

2 การออกคำส่ัง ข้อส่ังการต่าง ๆ ท่ีเอื้อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลอื่น มีผลประโชน์ทับซ้อน 

   
 

3 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อ
ขายตำแหน่ง การแต่งต้ัง การโอนย้าย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   
 
 

4 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   

 

5 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนิน
โครงการ 

   
 

6 การเบิกจ่ายจากการดำเนินโครงการท่ีไม่ได้
ดำเนินการ 

   
 

7 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็น
การเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง    
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ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

8 การปกปิดการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ     
9 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ     

10 การรับของขวัญ/เงนิสนับสนุน/ ซึง่ส่งผลต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

   
 

11 การควบคุมงาน/การตรวจสอบก่อสร้าง     
12 การตรวจรับการจัดซื้อ/การตรวจรับงานก่อสร้าง     

 

 คำอธิบาย : นำโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ นำมาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ำ  
         - สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง   
         - สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 

         - สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

3) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix) 
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น 

สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังท่ี
มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้
ค่า ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั ้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม  

หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่า
ของ SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ใน
ระดับ 1 เท่านั้น   

เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเส่ียงในการทุจริตสูง  

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูง
มาก  

  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders 

รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
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- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ ใช ้บร ิการ กลุ ่มเป้าห มาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2  

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับ

ท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับไม่

รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จำเป็นของ  

การเฝ้า  
ระวัง  

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 
 3 2 1 

ค่าความ  
เสี่ยงรวม  
จำนวน  

x  
รุนแรง 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือก
ปฏิบัติกับผู้เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคาจริง เช่น 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 

2 3 6 

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นการ
เจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2 3 6 

4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

2 2 4 

คำอธิบาย : นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือกปฏิบัติกับผู้
เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 
เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคาจริง เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน 

2  

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นการเจาะจงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2  

4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

2  

ตารางที่ ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือกปฏิบัติกับผู้เสนอ
ราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  X 

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคาจริง เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน 

  X 

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นการเจาะจงการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง 

  X 

4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

 X  
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 ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต โดยเกณฑคุ์ณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั ้งที ่เกิดความเสี ่ยง ไม่กระทบถึงผู ้ ใช้บริการ/ผู ้ร ับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
1 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การแสวงหาผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือกปฏิบัติกับผู้เสนอ
ราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

พอใช้    

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจาก
การดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกิน
ราคาจริง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน 

พอใช้    

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีเป็นการเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 

พอใช้    
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ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 

- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้
ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

ดี    

คำอธิบาย : ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องท่ี

ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่

ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 

5) แผนบริหารความเสี่ยง 
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)  

ในตารางท่ี ๔ ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต
ตามลำดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเส่ียง ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว่าความเส่ียง
อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำ
การจัดทำแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจ
งาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริตนำมาประเมินความ
เส่ียงการทุจริต เพิ่มเติม)
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ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
แผนบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าท่ี 

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

- การแสวงหาผลประโยชน์
ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือก
ปฏิบัติกับผู้เสนอราคาท่ีรู้จัก
กันหรือเกี่ยวข้องกนั 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอ เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2) จัดทำประกาศมาตรการ No Gift Policy ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ปงบประมาณ พ.ศ.
2566 (ต.ค. 2565 - 
ก.ย. 2566) 

สำนัก/กองทุก
กอง 

ความเส่ียงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ผลประโยชน์ส่วน
ต่างของรายจ่าย
จากการดำเนิน
โครงการ 
 

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ
โครงการเกินราคาจริง เช่น 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน ฯ 

1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ฯ อย่างเคร่งครัด 

ปงบประมาณ พ.ศ.
2566 (ต.ค. 2565 - 
ก.ย. 2566) 

สำนัก/กองทุก
กอง 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนการงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การกำหนด
รายละเอียด 
คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีเป็นการ
เจาะจงการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

- การกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง 

1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯ อย่างเคร่งครัด 

ปงบประมาณ พ.ศ.
2566 (ต.ค. 2565 - 
ก.ย. 2566) 

สำนัก/กองทุกกอง 
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 6) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเส่ียงของตารางท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกนัหรือ
แก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต แบ่ง
ออกเป็น 3 สี ได้แก ่ 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
   สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง  

สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง  

 

 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน 
2) จัดทำประกาศมาตรการ No Gift 
Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือกปฏิบัติกับผู้
เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
2 1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ฯ อย่างเคร่งครัด 

ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจาก
การดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ
เกินราคาจริง เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน 

   

3 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯ อย่างเคร่งครัด 

การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีเป็นการเจาะจงการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง 

   

4 1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่าง
เคร่งครัด 
3) มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสและประจำปี เสนอต่อหวัหนา้
ส่วนราชการและผูบ้ริหาร 

การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ี
ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

   

 

 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 23 
 

7) การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต จากตารางที ่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ  

โดยสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมโดย
แยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้  

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเส่ียง 

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - - 

 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - - 

 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ท่ี ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดย
อาจเลือกปฏิบัติกับผู้เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2) จัดทำประกาศมาตรการ  No Gift Policy ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการ
ดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคา
จริง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 

1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ฯ อย่างเคร่งครัด 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 24 
 

ท่ี ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ี

เป็นการเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง 

1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2) จัดทำประกาศ แนวทางการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสน และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ อย่างเคร่งครัด 

4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้
ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก ฯ 

1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
เงินราชการอย่างเคร่งครัด 
3) มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตร
มาสและประจำปี เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้บริหาร 

 
8) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
การจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางที่ 7  

มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ   
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล  

ตาราง 8 ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจเลือก
ปฏิบัติกับผู้เสนอราคาท่ีรู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - 

2 ผลประโยชน์ส่วนต่างของรายจ่ายจากการดำเนินโครงการ 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเกินราคาจริง เช่น 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 

- - 
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ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

3 การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นการ
เจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

- - 

4 การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ 
- การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯ 

- - 

9) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหาร

ความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึง่ห้วงระยะเวลาของ การรายงานผลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จะดำเนินการรายงานปีละ 1 ครั้ง  

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี.................................................................  

หน่วยงานท่ีประเมิน ................................................................................................................................ 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียง  

สถานะของการดำเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
............................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน ................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................  

............................................................................................... 
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ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 

หน่วยงานท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................  

วันท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................. 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม   

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1. ..........................................................................................  

2. ..........................................................................................  

3. .......................................................................................... 

ประเด็นความเส่ียงหลัก  เดิม ใหม่ 

   

   

   

   

   

 


