
 

 

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่  

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรอืกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี 

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต 

ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความ เสี่ยง

มาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการชององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณี

ที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคดิโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความ เสียหายข้ึนก็จะ

เปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการ

ปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ 

ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเปนมาตรการ 

ปองกันการทุจริตเชิงรกุท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

มีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการ

ทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต

ความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทําภาระงาน

รวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปน

ลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะ เปนลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน 

เปนลักษณะ Post-Decision  

 

 

 



๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร ยังยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ท่ี

กําหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพิ่มเติมในสวนอื่น ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการ

สอดสอง ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

 

องคประกองที่ ๑ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการที่ ๑ – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  

หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 

หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการที่ ๔ – องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

หลักการที่ ๕ – องคกรผลัดดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการที่ ๖ – กําหนดเปาหมายชัดเจน  

หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  

หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  

หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

หลักการที่ ๑๓ – องคการมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ  

หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได  

หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอ

การควบคุมภายใน  

 
 
 
 



องคประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   

หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา

และเหมาะสม  

ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง 

Present Function (มีอยูจริง และนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําให

การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล ตามมาตรฐาน COSO ๒๕๑๓ องคประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนหลัก กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ 

กระบวนการ ดังนี้  

Corrective: แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให

เกิดขึ้นซ้ําอีก  

Detective: เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง

สอดสอง ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแก

ผูบรหิาร  

Preventive: ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาํไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดใน

สวนท่ี พฤติกรรมทีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ท้ังท่ี

รูวาทํา ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริต

เขามา ไดอีก  

Forecasting: การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปราม

ลวงหนาใน เรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการ

ลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)  

๔. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต  

องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง

กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ 

ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 

สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 

 

 



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

๕.๑ ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เฉพาะ

หนวยงานท่ีมีภารกิจ ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากร ภาครัฐ  

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังนี้  

๖.๑ การระบุความเส่ียง  

๖.๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  

๖.๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง  

๖.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

๖.๕ แผนบรหิารความเสี่ยง  

๖.๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  

๖.๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  

๖.๘ การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

๖.๙ การรายงานผลการดินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

๗. การดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมองคการ

บริหารสวนจงัหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  

๗.๑ การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการ

ขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชน

ใหแกตนเองและพวกพอง  

- กระบวนงานที่เกี่ยงของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใช

อยางไมเหมาะสม คือ มีการ เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค  

- กระบวนงานที่มีชอทางเรียกรอง หรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวน

เก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น ที่เก่ียวของ  

๗.๒ การพิจารณากระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจ

กอใหเกิดการขัดกัน ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  



- การรับ จายเงิน  

- การบันทึกบัญชีรับ จาย การจัดทําบัญชีทางการเงิน  

- การจัดซื้อจัดจาง และการจางเหมาบริการ  

- การกําหนดคุณลกัษณะพัสดุการกําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  

- การควบคุมงานกอสราง  

- การตรวจรับพัสดุ  

- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  

- การเบิกจายเงินงบประมาณ  

- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  

๗.๓ ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน  

๗.๔ แนวทางการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

- การจัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง นโยบายคุณธรรม

และความโปรงใส เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด       

ศรีสะเกษ ไดแจงสวนราชการรับทราบ ประกาศและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

- การจัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  

- การจัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการ

ปองกันการรับสินบน 

- การจัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการ

ปองกันผลประโยชน ทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการ  

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีอยาง สม่ําเสมอและตอเนื่อง  

- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก  

 



 ๑. รองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี (ศูนยรับเรื่องรองเรียนรอยทุกข) องคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  เลขที่  350  หมูท่ี  3  ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลหนองไผ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒. เว็บไซตสํานักงานท่ี www.pao-sisaket.go.th (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  

 ๓. ทางตูไปรษณีย – หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) – บัตรสนเทห 

(ไมลงชื่อผูรองเรียน)  

๔. ผานหมายเลขโทรศัพท ๐๔๕ ๘๑๔๖๗๖ หรือทางเฟชบุค “ฝาย

ประชาสัมพันธ อบจ.ศรีสะเกษ” 

 ๘. สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

การวิเคราะหความเสี่ยงดานการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม เปนการ วิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อหาประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน

ที่ใชในการประเมิน ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความ

รุนแรงของผลกระทบและระดับความเส่ียง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา

ที่ไมสามารถระบุตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได  

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนสวนรวม ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ พบวา มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิด

การทุจริตหรือการขัดกัน ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ที่จําเปนตองดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ดังนี้  

๘.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  

๘.๒ การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน  

๘.๓ การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ  

๘.๔ การเอื้อผลประโยชนตอพวกพอง  

๘.๕ การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทางราชการไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

 


