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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีสาธารระขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร   หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรม
ในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาส  ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังค อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต  หรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา  การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล
บาโงยซิแน  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้ 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S)  หมายถึง  ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ 
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง  องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2.  ความเส่ียงด้านด าเนินงาน (Operational Risk:O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงอันเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 
 
         .../3.ความเส่ียงด้านการเงิน 



-2- 
 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk:F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับข้ันตอน การด าเนินการเป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวาง
แผนการควบคุมและการจัดท ารายงาน  เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น  การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร  ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ท้ังนี้  การน าเครื่องมือประเมิน
ความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายข้ึน  ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน
แต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
3.  วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวังและการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  ในการป้องกันความเส่ียงของการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
4.  ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเส่ียงการทุจริต  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้ 

1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี 
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
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การประเมินความเสี่ยง 
 1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
 2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
 3. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
        ทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ขั้นตอนที่ 1   การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียง ประเภทความเส่ียงการทุจริ 

Know Factor Unknown Factor 
1. การออกระเบียบ  กฎหมาย  ข้อส่ังการ

ต่างๆท่ีเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก 

  

3. การสืบหาราคาต้อง 3 รายข้ึนไปอาจไม่มี
การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

  

4. เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าส่ังเป็นกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างทุกประเภทยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามกระราชบัญญัติการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รวมทั้งกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าส่ังเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจใน
หน้าท่ีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
Know Factor ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าสูงท่ีจะเกิดซ้ า 

หรือมีประวัติมีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต                   

ปัญหา/พฤติกรรม 
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ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                               ปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม  :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายใน  
                   องค์กร  มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมเข้าข้าม 
                   หน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
สถานะสีแดง :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2   ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อส่ังการต่างๆ ท่ีเอื้อประโยชน์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง        
ค่าพาหนะ   ค่าท่ีพัก 

    

3. การสืบราคาต้อง 3 รายข้ึนไปอาจไม่มีการสืบราคาจาก
ผู้ประกอบการจริง 

    

4. เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าส่ังเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  ยังขาด
ความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯรวมทั้งกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

    

 

ขั้นตอนที่ 3   เมทริกระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 
ตารางที่ 3  Scoring  ทะเบียนข้อที่ต้องเฝ้าระวัง  3  มิติ 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 
3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ค่าความเส่ียงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

3  2  1 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าสั่งเป็นกรรมการจัดซื้อ

จัดจ้างทุกประเภท  ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมท้ังกฎ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯรวมท้ังกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

2 3 6 
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ตารางที่ 3.1    ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
          ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนัน้ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST  หมายถึง  ความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีต้องท าการ
ป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ  ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1  เท่านั้น 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
MUST SHOULD 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าสั่งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภท  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ รวมท้ังกฎกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯรวมท้ังกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

2 3 

 

ตารางที่ 3.2   ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard มีแนวทางในการพิจารณา  
ดังนี้ 
                   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
หมายถึงหน่วยก ากับดูแลพันธมิตร  ภาคีเครือข่าย  ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
                   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User  ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
                   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User  ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
                   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงาน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้  องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders   รวมถึง  หน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตร
ภาคีเครือข่าย 

  x 

ผลกระทบทางการเงิน  รายได้ลด  รายจ่ายเพิ่ม  Financial  x  
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย  Customer2User  x  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  internal process  x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้  Learning & Growth x   
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ขั้นตอนที่ 4    การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Matrix Assessment) 
         ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  แบ่งเป็น 3  ระดับ 
         ดี  :  จัดการได้ทันที  ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
         พอใช้  :  จัดได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร  แต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
         อ่อน   :   จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มจากการรายจ่าย  มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสียง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าสั่งเป็นกรรมการจัดซื้อจัด

จ้างทุกประเภท  ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมท้ังกฎ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯรวมท้ังกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

    

 

ขั้นตอนที่ 5   แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อส่ังการต่างๆ ท่ี
เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา 
ค่าเบ้ียเล้ียง        ค่าพาหนะ   ค่าท่ีพัก 

มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 

การสืบราคาต้อง 3 รายข้ึนไปอาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีผู้มีค าส่ังเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภท  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รวมทั้งกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชยัญญัติการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯรวมทั้งกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
2.แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้  ความช านาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 


