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คํานํา 

  แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ดานการปองปราบ กําหนดเปาหมายใหมีมาตรการควบคุม กํากับ 

ติดตามการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรง  

สุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดีอยางแทจริง      

โดยดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจรติประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป 

เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรการในการปองกันการทุจริตเชิงรุกตามแผนปฏิรูปประเทศ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปนการวิเคราะหหาสาเหตุหรือ

ปจจัยของความเสี่ยง ที่ทําใหเกิดการทุจริตในการเบิกจายเงิน อันเกิดจากการใชประโยชนอื่นใดนอกเหนือจาก

ประโยชนของทางราชการ โดยจัดทําแนวทางและมาตรการเพ่ือเปนการปองกัน ลดปจจัยความเสี่ยงในการ

ทุจริต และทําใหกระบวนการเบิกจายเงินมีความรัดกุมยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยสามารถควบคุม

ความเสี่ยงของปญหาใหอยูในเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐานกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 
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1. บทนํา 

  แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ.2561 - 2565) กําหนดใหดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติถึงผูบังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กําหนด        
เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรการในการปองกันการทุจริตเชิงรุก  
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและจัดลําดับ โดยพิจารณาโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยงตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
กระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคกร เมื่อหนวยงานดําเนินการภายใตการตัดสินใจการใช
งบประมาณและการกําหนดเวลาเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากความไมแนนอน ขอจํากัดทางดานเทคนิคที่เผชิญ และความจํากัดของทรัพยากร ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดจนนําไปสูความเสียหายภายใน
หนวยงาน 
  การประเมินความเสี่ยงประกอบดวยข้ันตอน ระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) ประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) และบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
เพ่ือเตรียมรับมือภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Accident) และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะให
เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด 
  การทุจริตโดยทั่วไปนั้นสามารถนิยามการทุจริตไวเปน 3 ลักษณะ ไดแก  

1) การมองท่ีพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐเปนหลัก (Public - office centred)  
2) การมองที่ระบบตลาด (Market - centred) โดยมองปจจัยการเกิดการทุจริต 

ควบคูกับหลักการทางเศรษฐศาสตร (ระบบอุปสงคและอุปทาน)  
3) การมองท่ีผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก (Public - interest centred)  

อยางไรก็ตามความหมายของการทุจริตถูกนิยามและตีความไวหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ รวมถึงกฎระเบียบในสังคมโดยตัวอยางของการกระทําการทุจริตประเภทตางๆ 
เชน การติดสินบน (Bribery) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน (Exchange of Favor) การเก้ือกูลญาติมิตร 
(Nepotism) การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม (Judicial  Fraud) การปลอมแปลงบัญชี (Accounting Fraud) 
และการมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) เปนตน 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห และประเมิน ปจจัยตางๆ 
จากสภาพแวดลอมภายในหนวยงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตอยางใดอยางหนึ่งข้ึน โดยประเมินจากโอกาสที่
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (lmpact) เพื่อคนหาความเสี่ยงการทุจริต และลดโอกาสการเกิดการทุจริต 
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําการทุจริตใหมากที่สุดเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น 

1.1 วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  1) เพ่ือให มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดําเนินงานที่
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  2) เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชนทับซอนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ 

3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุก และเปนแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในดาน
อ่ืนๆขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ตอไป 

1.2 กรอบการประเมิน… 
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1.2 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1.2.1 หลักของการควบคุมภายในองคกร(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) ประกอบดวย 5 

องคประกอบ ดังนี้ 

  1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

  2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

  5) กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

 1.2.2 สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  1) แรงจูงใจ (Pressure/Incentive) 

  2) โอกาส (Opportunity) 

  3) การหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการกระทํา (Rationalisation) 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จะเนนตามมาตรฐาน 

COSO 2013 องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่

จะเกิดการทุจริต และใชการพยากรณ (Forecasting) ประมาณการสิ่งที่จะเกิดข้ึน และดําเนินการปองกันโดย

ประเมินจากปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบดวย 1) แรงจูงใจ

Pressure/Incentive) 2) โอกาส (Opportunity) และ 3) การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา (Rationalisation) 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

2.1 หลักการและเหตุผล 

 2.1.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหหนวยงานสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของหนวยงาน โดย

ปราศจากการทุจริตหรือเกิดการทุจริตนอยที่สุด โดยในความเปนจริงแลวแมองคการบริหารสวนจังหวัด       

ศรีสะเกษ มีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติบัติงาน รวมทั้งมีการอบรม ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกในการ

ตอตานการทุจริตใหแกขาราชการ แตการปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดโดยไมเจตนา หรืออาจเกิดจากการ

ขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น หากมีการประเมินสถานการณลวงหนาจะ

สามารถชวยลดขอผิดพลาด รวมทั้งลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ องคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ ไดเลือกพิจารณาความเสี่ยง ในดานที่ 2 ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนด โดยคัดเลือกกระบวนการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เนื่องจากกระบวนการดังกลาวมีความสําคัญในการ 

 

ปฏิบัติราชการ… 
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ปฏิบัติราชการ ถือเปนสวนสนับสนุนที่มีความสําคัญในการทําใหภารกิจของสํานักงานฯประสบความสําเร็จ เปน

ผลใหการปฏิบัติงานดานความมั่นคงขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่

ไดรับมอบหมาย 

 2.1.2 การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม  

  1) การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

  2) การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

  3) ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน 

  แนวคิด เรื่อง Conflict of interests หลักการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ สถานะของ

เจาหนาที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธกับรัฐ 2 สถานะ  

  สถานะที่ ๑ คือ เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ซึ่งเปนบุคคลที่ทํางานใหกับ

รัฐหรือตัวแทนของรัฐ  

  สถานะที่ ๒ คือ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนเอกชนคนหนึ่ง  เจาหนาท่ีของรัฐในฐานะผูใชอํานาจ

รัฐจะทําอะไรไดตองมีกฎหมายใหอํานาจ  ในฐานะเอกชนจะทําอะไรก็ไดถาไมมีกฎหมายหามไว  

  เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐมีความสมัพันธกับรัฐ ๒ สถานะ ดังกลาว ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่ของรัฐจะตอง สามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันได และ หามการ

กระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ ประโยชนสวนรวม แนวคิด เรื่อง Conflict of 

interests Conflict of Interests การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม หมายถึง การที่

เจาหนาที่ของรัฐกระทําการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่เพ่ือประโยชน สวนรวม แตกลับเขาไปมีสวนไดเสียกับ

กิจกรรมหรือการดําเนินการที่เอ้ือ ผลประโยชนใหกับตนหรือพวกพอง ทําใหการใชอํานาจหนาที่/การใชดุลย

พินิจ (เพ่ือสวนรวม) เปนไปโดยไมสุจริต กอใหเกิดผลเสียตอภาครัฐ 

2.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณากระบวนการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้ 1) การเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยพบความเสี่ยง คือ ขาราชการแสดง

ความสนิทสนมกับผูประกอบการ หรือคูสัญญาในการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ  2) การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ โดยพบความเสี่ยง คือ 

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานไมรัดกุมในการใชระเบียบ/กฎหมายสงผลใหเกิด

ความเสียหายแกราชการได 3) ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน โดยพบ

ความเสี่ยง คือ ความลาชาในการใหบริการประชาชนเสี่ยงตอการเปดโอกาสเรียกรับสินบนหรือประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเพ่ืออํานวยความสะดวกในภารกิจนั้น 

 

 

ตารางที่ ๑... 
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ตารางท่ี 1 ระบคุวามเสี่ยงเรื่องการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการ 

 
 

ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจ
บริการประชาชน 

 
 

Known factor: ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามโีอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้าํ หรือมีประวัติอยูแลว

Unknown factor: ปจจัยความเสีย่งท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 

2.3 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง (Risk Analysis) 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
   

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือ
สั่งการ 

  
 

 

ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการ
ประชาชน 

  
 

 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว   :  ความเสี่ยงระดับต่าํ 

สถานะสีเหลือง      :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงานตามปกต ิ

ควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม          :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มผูีเก่ียวของหลายบุคคล ยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจ

ควบคุมตามหนาที่ปกต ิ

สถานะสีแดง         :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถ

ตรวจสอบไดชัดเจนไมสามรถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 

2.4 เมทริกส… 
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2.4 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดรวมการพิจารณากระบวนการที่มีความเสี่ยงการ

ทุจริต โดยระบุความจําเปนขอองการเฝาระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี ้

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวังใน 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จําเปนของการ

เฝาระวัง 

3  2  1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  2  1 

คาความเสี่ยง
รวมจําเปน x 

รุนแรง 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 1 

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการ 

2 2 4 

ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจ
บริการประชาชน 

๑ ๑ ๑ 

 

จากการวิเคราะหเมทริกสระดับความเสี่ยงตามตารางท่ี 3 รายละเอียด ดังนี้ 

 1) ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 1.1 การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ   
คาระดับความจําเปนของการเฝาระวังเทากับ 1 เนื่องจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ      
มีความตระหนักและเกรงกลัวตอความเสี่ยงในการทุจริตที่จะสงผลเสียหายตอองคกรและวางตัวเปนกลางใน
การปฏิบัติงาน 
 1.2 การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ คาระดับความจําเปนของ
การเฝาระวังเทากับ 2 เนื่องจากความละเลยในการเอาใจใสตอระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ที่วาง
กรอบแนวทางปฏิบัติงาน 
 1.3 ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน คาระดับความจําเปนของ
การเฝาระวังเทากับ ๑ เนื่องจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ยึดถือประโยชนของประชาชน
เปนที่ตั้ง เพื่อใหภารกิจงานสนองความตองการของประชนไดอยางแทจริง 
 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ๒.1 การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ   
คาระดับความจําเปนของการเฝาระวังเทากับ 1 เนื่องจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ      
มีความตระหนักและเกรงกลัวตอความเสี่ยงในการทุจริตที่จะสงผลเสียหายตอองคกรและวางตัวเปนกลางใน
การปฏิบัติงาน 
 

๒.2 การหลีกเลี่ยง... 
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 ๒.2 การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ คาระดับความจําเปนของ

การเฝาระวังเทากับ 2 เนื่องจากความละเลยในการเอาใจใสตอระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ที่วาง

กรอบแนวทางปฏิบัติงาน 

 ๒.3 ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน คาระดับความจําเปนของ

การเฝาระวังเทากับ ๑ เนื่องจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ยึดถือประโยชนของประชาชน

เปนที่ตั้ง เพื่อใหภารกิจงานสนองความตองการของประชนไดอยางแทจริง 
 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

  

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการ 

  

ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปน
ภารกิจบริการประชาชน 

  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST หมายถึง มีความจําเปนสูงสุดของการเฝาระวังความเสี่ยงของการทุจริตที่ตองดําเนินการปองกันคาอยูในระดับ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD หมายถึง มีความจําเปนต่าํในการเฝาระวังความเสี่ยงของการทุจริต คาอยูในระดับ 1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน 
(Internal Process) 

ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ 

  

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การ 

  

ความลาชาในการดําเนินงานใน
หนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน 

  

 
จากการวิเคราะห... 
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 จากการวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard ตามตารางที่ 3.2 
รายละเอียด ดังนี ้
 1. การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ          
มีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เนื่องจากหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ โดยตรง 
เมื่อเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯ ดังกลาวจะเกิดผลกระทบตอบุคลากรทั้งภายนอก/ในของหนวยงาน 
 2. การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ มีผลกระทบตอกระบวนงาน
ภายใน (Internal Process) เนื่องจากหากเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯ ดังกลาว จะเกิดผลกระทบตอ
หนวยงานในกระบวนการภายในตางๆ ทั้งทําใหการทํางานไมเปนไปตามกําหนด ทําใหผลการปฏิบัติงาน ไมมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน มีผลกระทบตอกระบวนงาน
ภายใน (Internal Process) เนื่องจากหากเกิดการทุจริตในความเสี่ยงดังกลาว จะเกิดผลกระทบตอหนวยงาน
ในกระบวนการภายในตางๆ ท้ังทําใหการทํางานไมเปนไปตามกําหนด เปดชองทางใหเกิดการเรียกรับสินบน
หรือผลประโยชนอ่ืนๆ สงผลใหการปฏิบัติงานดานความมั่นคงขององคกร และขาดประสิทธิภาพตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายและเสียหายตอประชาชน 
 2.5 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง
ระดับสูง 

การเขาไปมีสวน
รวมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ 

ด ี    

การหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการ 

ด ี

 

 

 
  

ความลาชาในการ
ดําเนินงานในหนาที่
ที่เปนภารกิจบริการ
ประชาชน 

ด ี    

 

โดยเกณฑ... 
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โดยเกณฑคุณภาพจัดการ จะแบงเปน 3 ระดับ (จําเปน x รุนแรง) ดังนี้ ระดับ (1 – 3 คะแนน) /ระดับพอใช 
(4 – 6 คะแนน) /ระดับออน (7 – 9 คะแนน) เม่ือนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มา
ทําการประเมินการควบคุมการทุจริต พบวา 
 1. การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ          

มีคุณภาพการจัดการในระดับดีคาความเสี่ยงต่ํา องคกรสามารถจัดการไดทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมเกิดผล

กระทบรุนแรงตอองคกร 

 2. การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ มีคุณภาพการจัดการในระดับ

พอใช คาความเสี่ยงระดับต่ํา องคกรสามารถจัดการได ไมสงผลกระทบตอผลการทํางานของขาราชการในการ

บังคับใชระเบียบ/กฎหมาย 

 3. ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน มีคุณภาพการจัดการในระดับ

พอใช คาความเสี่ยงระดับต่ํา องคกรสามารถจัดการไดด ีสงผลกระทบตอการบริการประชาชนไดเปนที่พึงพอใจ

ของผูขอรับบริการ 

2.6 แผนบริหารความเสี่ยง 

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง  

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

รูปแบบ/พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

โดยพบความเสี่ยง คือ ขาราชการอาจแสดงออกถึง

ความสนิทสนมกับผูประกอบการ หรือคูสัญญาในการ

จัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการ

ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการที่ เขาไปมีสวน

รวมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่สงผลเสียหายตอ

ราชการอยางเด็ดขาด ตลอดจนกระบวนการคดีทาง

ศาลและความรับผิดทางละเมิด 

2. ใหหัวหนาสวนราชการกําชับบุคลากรในสังกัดให

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนหนังสือสั่งการที่

เก่ียวของ 

3. หลีกเลี่ยงไมใหผูประกอบการหรือคูสัญญาใน

โครงการจัดซื้อจัดจางตางๆ แสดงความสนิทสนมกับ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

รูปแบบ... 
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รูปแบบ/พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือ
หนังสือส่ังการ  

โดยพบความเสี่ยง คือ ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ ปฏิ บัติ งานไมรัดกุมในการใช
ระเบียบ/กฎหมายสงผลใหเกิดความเสียหายแก
ราชการได 

 

 

 

 

 

1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ และเปดโอกาสใหเขา
รวมรับการอบรมความรู ในการปฏิบัติ งานจาก
หนวยงานหรือองคกรตางๆ 

2 . ให ผู บั ง คั บบัญชา กําชั บการปฏิบั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความรัดกุมในการปฏิบัติงาน
เ พ่ือปอง กันความเสียหายจากการใชระเบียบ/
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการผิดพลาด  

3. ปลูกฝงจิตใตสํานึกขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ ใหมีความซื่อสัตยและยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

ความลาชาในการดําเนินงานในหนาท่ีที่เปนภารกิจ
บริการประชาชน 

โดยพบความเสี่ยง คือ ความลาชาในการบริการ
ประชาชนเสี่ยงตอการเรียกรับสินบนหรือประโยชน
ตอบแทนอื่น 

๑.สรา งจิตสํานึกใหข าราชการเอาใจใส ในการ
ใหบริการประชาชนที่เขามารับบริการจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เชน การชําระภาษี หรือ
การขออนุญาตตางๆ 

๒.เปดชองทางใหประชาชนตรวจสอบ รองเรียน และ
ติดตามการทํางานของขาราชการเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วในการใหบริการของขาราชการ 

๓ . ให ผู บั ง คั บบัญชา กําชั บการปฏิบั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความรัดกุมในการปฏิบัติงาน 
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ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน 

ใหขาราชการเขารวมอบรมเก่ียวกับระเบียบกฎหมายในการดําเนินงาน
ในหนาที่รับผิดชอบ 

เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

๑)การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒)การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  
๓)ความลาชาในการดําเนินงานในหนาที่ที่เปนภารกิจบริการประชาชน 

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
ทุจริต 

1)จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ และ
เปดโอกาสใหเขารวมรับการอบรมความรู ในการปฏิบัติงานจาก
หนวยงานหรือองคกรตางๆ 
๒)กําชับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความรัดกุมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสียหายจากการใชระเบียบ/กฎหมาย 
3)เปดชองทางใหประชาชนตรวจสอบ รองเรียน และติดตามการ
ทํางานของขาราชการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการของ
ขาราชการ 

ระดับความเสี่ยง นอย 

สถานการณดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืนๆ........................................................................ 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน กําหนดมาตรการการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ตัวชี้วัด จํานวนครั้งที่ตรวจสอบวาไมพบขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการ
ดํา เนินงานที่ อาจกอให เ กิดการทุจริตหรือการขัด กันระหวา ง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ผลการดําเนินงาน ไมปรากฏความเสียหายในการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ผูรายงาน นายพยุการ จิรกรประดิษฐ ตําแหนง นิติกรชํานาญการ 

 สังกัด ฝายนิติการและการพาณิชย สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
ศรีสะเกษ 

วันเดือนปท่ีรายงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 



 


