


 
ค ำน ำ 

 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

กำรทุจริตในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้มีกำรบริหำรภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต  
จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพื่อก ำหนดเป็นมำตรกำรส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  
ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)  

ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำร
สูงสุดของหน่วยงำนท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง จริงจัง 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในกำรขับเคลื่อนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และสอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลที่ต้องกำรยกระดับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ที่เป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)และเป็นกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  

สํานักงานเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกัน 
กำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีกำรทบทวนศึกษำ
วิเครำะห์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
และหลักกำรควำมสอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งจำกกำรทบทวนศึกษำวิเครำะห์ได้มีกำรคัดเลือกงำนหรือกระบวนงำนจำกภำรกิจในแต่ละประเภท 
ที่จะท ำกำรประเมินและน ำมำระบุควำมเสี่ยง หรือค้นหำควำมเสี่ยงกำรทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น  
กำรระดมสมอง และกำรถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกำสเกิด เป็นต้น และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่ำง ๆ เพื่อให้มีมำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ท่ีเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ   
และจำกกำรประเมินควำมเสีย่งกำรทุจริตไดน้ ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรปอ้งกนักำรทุจรติของส ำนกังำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบหรือพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่ก ำหนดไว้ให้เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในกำรขับเคลื่อนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต่อไป 
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มกรำคม 2563 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริต 
 
 
1. ความหมาย 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือการด าเนินการใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรในทางที่ เสียหายเป็นผลให้การด าเนินงานอาจไม่  
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  ผลประโยชน์ทับซ้อน  Conflict of Interest หรือที่
ภาษาไทยใช้ค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ หรือการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นค าที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหลายๆ  สังคม ในรอบหลายปี 
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งส่งผลกระทบและ 
สร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยส่วนรวม 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., ความขัดแย้งประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๒๕๕๒  ได้ให้ความหมายของค าว่า Conflict of Interest หรือ 
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ว่า สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคล
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบ 
ที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด  เช่น การรับสินบน  
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ 
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท า 
แบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นายกฤษณ์  วงศ์วิเศษธร . “ผลประโยชน์ทับซ้อน ('Conflict of interests).” .สถาบัน
พระปกเกล้า. http://shorturl.at/nrGRY (สืบค้นเมื่อวันที่  16 มกราคม 2563).  ได้ให้นิยามค าว่า 
ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) ไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตัวบุคคลได้รับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตนเอง  
แต่หมายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ผลตอบแทนเหล่านั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนเรามีพฤติกรรมต่าง  ๆ
ออกมาโดยผลประโยชน์ส่วนตนมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ที่ เกี่ยวข้องกับเงิน (pecuniary) ไม่ว่าจะเป็น 
ในลักษณะรูปแบบเงินทอง ของก านัน ส่วนลดต่างๆ และที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน จะเป็นลักษณะของการเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเครือญาติ เช่น เกิดการล าเอียงในการท างาน เป็นต้น  ผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public interest) เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวปัจเจกบุคคล และเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ส่วนรวม  จากค าส าคัญทั้งสองค าที่เกล่ามาข้างต้น ท าให้เกิดการนิยามความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

http://shorturl.at/nrGRY
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การทุจริต หมายถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายการทุจริต  
คือ ประพฤติช่ัวคดโกง ไม่ซ่ือตรง ประมวลกฎหมายอาญาให้คำนิยามไว้ในมาตรา 1 (1) ได้บัญญัติหมายความว่า 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 4 ได้บัญญัติว่าทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง  
หรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่ง  
หรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อ ต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 บัญญัติว่าทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทุจริตต่อหน้าท่ี 
หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยส าหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท า
การอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล 
กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2550 – 2564) 
ได ้ระบุนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption)  
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้น า
หรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ 2) การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) 
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป  โดยการใช้อ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 3) การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้
ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดี 4) การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ 
น าเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้อง 5) การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย  (Connection) เพ่ือเข้ามาท างานหรือเพ่ือได้รับ
ผลประโยชน์โดยไมค่ านงึถงึคุณสมบัตแิละความเหมาะสม 6) การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ านาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่  
การงานแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 7) ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่
บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ความหมายของการทุจริต ไม่มีขอบเขตนิยามที่ เป็นมาตรฐาน 
เหมือนกันในระดับสากล แต่มีความเหมือนกันตรงที่ถือเป็นการกระท าผิดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
ใชอ้ านาจหน้าที่หรือกระทำโดยผู้มอี านาจหน ้าที่ เกิดขึ้นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2. รูปแบบของการทุจริต (แนวคิด Heidenheimer, 1978) 
การทุจริตสีด า หมายถึง การทุจริตท่ีคนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ามีความผิดและสมควรถูกต าหนิ 
การทุจริตสีเทา เป็นการกระท าท่ีคนส่วนหน่ึงเห็นว่าควรถูกลงโทษ แต่อีกส่วนหน่ึงเห ็นแตกต่าง

ออกไป และคนส่วนใหญ่มีความเห็นคลุมเครือ 
การทุจริตสีขาว เป็นการกระท าที่คนส่วนใหญ ่โดยเฉพาะชนชั้นนำในสังคมเห็นว ่ายอมรับได้  

เช ่น การแซงแถว การใช้อภิสิทธิ์ การให้ค ่าน้ าร้อนน้ าชา เป็นต้น 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทฤษฎีอุปถัมภ์ 
-  จากโครงสร้างของสังคมมีความสัมพันธ์ในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยในความเท่าเทียมกัน 

โดยที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
-  ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบของความเป็นมิตรรวมอยู่ด้วยแต่เป็นมิตรภาพอยู่ด้วย 

แต่เป็นมิตรภาพท่ีขาดดุลยภาพ คือ อีกฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป 
-  เป็นระบบซึ่งมีการพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดพวกพ้องในองค์กร ท าให้ง่าย 

ต่อการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและยากต่อการตรวจสอบ 
 

4. ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับล าดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ เป็นการเน้นย ำ้ความต้องการของมนุษย ์

ซึ่งมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด 
1. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจักษ์ตน 
2. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ 
3. ความต้องการในสังคม ความรักและความเป็นเจ้าของ 
4. ความต้องการในความปลอดภัยและความมั่นคง 
5. ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ 

 
5. ทฤษฎีการทุจริต 

1. ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีปัจจัย 3 ประการคือ ความไม่ซ่ือสัตย์ โอกาสท่ีเอ้ืออำนวย และส่ิงท่ีเร้า
หรือปัจจัยเร้า 

2. ความไม่ซื่อสัตย์ เมื่อมนุษย์ยังมีความต้องการ ความโลภ แม้ถูกสะกดด้วยจริยธร รม  
คุณธรรม และบทลงโทษทางกฎหมายก็ตาม ความจำเป็นทางเศรษฐกิจมีส่วนผลักดันให้บ ุคคลตัดสินใจ 
กระท าความผิด เพื่อให้ตนเองอยู่รอด 

๓. โอกาส ผู้กระท าความผิดพยายามท่ีจะหาโอกาสท่ีเอ้ืออำนวยต่อการทุจริต โอกาสท่ีเย้ายวน  
ต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดการทุจริต โอกาสที่เย้ายวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 
ขึ้นกว่าโอกาสที่ไม่เปิดช่อง 

๔. การจูงใจ เป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายที่มีความสำคัญ เนื่องจากการท าความเข้าใจถ ึง 
มูลเหตุจูงใจให้บุคคลตัดสินใจกระท าการทุจริตจะนำไปสู่การหามาตรการในการป้องกันการทุจริต ประเภทของการจูงใจ 
สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
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 มีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสดุ 
 ปรารถนาจะยกระดับตนเองให้ทัดเทียมกับบคุคลอืน่ในสงัคม 
 ปัญหาทางการเงนิ 
 การกระท าเพื่ออยากเด่น 
 ความต้องการที่จะแก้เผด็ซึง่อาจมาจากผู้บังคับบญัชา 
 ท าเพื่ออุดมคตขิองตนเอง 

 
6. สาเหตุของการทุจริต 

กลุ่มที่ 1 เกิดจากพฤติธรรมความโลภ 
1. มาจากพฤติกรรมส่วนบุคคลที่มาจากความโลภ ความไม่เพียงพอ 
2. เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ขาดหลักยึดด้านคุณธรรมจนกลายเป็น 

คนที่เห็นแก่ได้ มีความอยาก และความไม่รู้จักพอ 
3. การขาดปทัสถาน (Norm) ของความเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Persons) ที่ต้องยึด 

หลักความเป็นกลาง และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง 
กลุ่มที่ 2 เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการท างานมีช่องว่าง  การขาดระบบ 

การควบคุม ตรวจสอบที่ไม่รัดกุม โดยสรุปสาเหตุ ได้แก่ 
1. การขาดความรู้ ความเข้าใจผิด หรือถูกใช้ให้กระท า 
2. ความเคยชินของเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” 
3. การถูกบังคับให้รับตามบรรทัดฐานของกลุ่ม 
4. การอาศัยช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
5. ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
6. การทุจริตตามระบบ (Systemic) ด้านงบประมาณ การเงิน การคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. เกิดจากการใช้อำนาจ บารมี อิทธิพล หรือตำแหน่งหน้าที่ราชการท่ีมีอำนาจในการวนิิจฉยั 
8. โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่อ่อนแอ 
9. โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

10. โครงสร้างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นแบบอุปถัมภ์  ค่านิยมยกย่อง 
คนมีฐานะร่ ารวย 

11. โครงสร้างทางการเมืองท่ีต้องอาศัยเงินเป็นใหญ่ การจ่ายเงินเพ่ือซ้ือเสียง ท างานทางการเมือง 
12. กระแสทุนทางการเมือง อาทิ  โครงการเมกะโปรเจค ถือว่าเป็นการคอร์รัป ช่ัน 

เชิงบูรณาการที่ต้องใช้ทุนในการบริหารจัดการ จัดจ้างที่ปรึกษา วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่มีคน 
รอบรู้อยู่ในวงจ ากัด ท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปได้โดยง่าย 

13. ความไมเ่ข้มแขง็ขององค์กรตรวจสอบปราบปรามของรัฐ 
14. เกิดจากการเปดิเสรีการค้าและการลงทนุที่มกีารแข่งขนัแยง่จ่ายส่วยหรือสนิบน 

เพื่อให้ไดร้ับอนุมตัิให้น าเขา้ หรือได้มาซึง่ใบอนญุาตต่อการได้รับสิทธติ่อโครงการต่าง ๆ  
16. กฎหมายขาดความสมบูรณ์ในการด าเนินการ 
17. การบังคับใช้กฎหมายไทยยังไม่ เคร่งครัด และมีช่องโหว่ให้ผู้ใช้กฎหมาย ด าเนินการ 

แบบสอบมาตรฐาน และการขาดความเชื่อมั่นต่อการเข้าร้องเรียนและฟ้องร้อง 
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กลุ่มที่ 3 เกิดจากการขาดจริยธรรม 
- การขาดจริยธรรมสว่นบุคคล 
- จริยธรรมขององค์กรไมไ่ดม้กีารบงัคับใช้ใหเ้กดิผล 
- ขาดเจตจ านงทีแ่นว่แน่ของฝ่ายการเมืองในการแกไ้ขปญัหา 
- ภาคการเมืองขาดความมัน่คงและต่อเนื่อง 
กลุ่มที่ 4 เกิดจากแรงจูงใจและความคุ้มค่าในการเสี่ยง 
-   เพราะทุจรติแลว้ได้รบัผลประโยชน์มากเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 
-   การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามหรือการลงโทษทางสังคมขาดประสทิธิภาพ 
-   โดยสรุปสาเหตหุลักไดด้ังนี้ 

๑. การขาดระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนรวมถึงการทำลายระบบตรวจสอบอำนาจรัฐ 

๒.  ขาดการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
๓.  ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเบื่อหน่าย วางเฉย ไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤตกิรรมการใช้อำนาจ 

หน้าท่ีท่ีไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้ทุจริตมีแรงจูงใจและรู้เห็นว่าผลตอบแทนท่ีจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงน้ันคุ้มค่า 
จึงแสวงหาและพัฒนาแนวทางการทุจริตที่มีรูปแบบแปลกใหม่ 

๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจข้ันพ้ืนฐานด้านกฎหมาย และข้ันตอนการอ านวย 
ความยุติธรรม รวมถึงความล่าช้าในการให้บริการและขาดความโปร่งใสของกระบวนการท าให้ประชาชน 
รู้สึกเบ่ือหน่าย และขาดความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 

๕. ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรม 
 
7. ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้ระบุว่ามีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. การที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะออกจากกัน
ได้อย่างสิ้นเชิง  

๒. มีฐานความเชื่อในอดีตที่ว่าขุนนางหรือข้าราชการสามารถค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
๓. ต าแหน่งหน้าที่ราชการน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงขาดการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ  
๔. ทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมยังคงเป็นแบบเดิม คือไม่สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ จึงพัฒนาไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ของระบบกฎหมายสากลที่แยกแยะเรื่องดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน เป็นระบบ 
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และหลักการความสอดคล้อง
กับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 

ก. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม หมายถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บุคคล  

ทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนรวมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้  
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวคิด COSO 
การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมตามแนวคิด COSO มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ประการ 

ประกอบด้วย 
 Internal Environment หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ถือเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบ

อื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยม จริยธรรม ความสามารถของบุคลากร แนวทาง การบริหารของ
ผู้บริหารฯ ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ดีหรือไม่ดีจะมีผลต่อการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 

 Objective Setting หรือ การก าหนดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบนี้เป็นเรื่องของการก าหนด
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงขอบเขตการด าเนินงาน และท าให้สามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ 
ระดับองค์กร Entity (Level) และระดับกิจกรรม Activity (Level) 

 Event Identification หรือ การระบุถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง 
โดยในองค์ประกอบนี้จะต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะส่งผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น  
เรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ธรรมชาติ การเมือง สังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสร้างขององค์กร 
บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีขององค์กร เป็นต้น 

 Risk Assessment หรือ การประเมินความเสี่ยง จะท าให้ทราบว่าเหตุการณ์หรือปัจจัย  
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง (จากองค์ประกอบที่แล้ว) จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
ขององค์กรหรือกิจกรรม โดยจะประเมินในด้านของความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น (Likelihood)  
และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง (Impact) 

 Risk Response หรือ การตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารจะต้องก าหนดว่าจะตอบสนอง
หรือจัดการต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรโดยการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของการ
หลีกเลี่ยง (Avoidance) การลดหรือควบคุม (Reduction) การกระจายหรือถ่ายโอน (Sharing) และการยอมรับ 
(Acceptance) 

 Control Activities หรือ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนจัดการความเสี่ยง/บริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นนั้น 
ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 

 

ส่วนที่ ๒ 
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 Information and Communication หรือ สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการจัดหรือ
ก าหนดให้มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

 Monitoring หรือ การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการ/บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 

COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)  โดยมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน 
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992  ซึ่งที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies  ครั้งที่สองเมื่อปี 2009 
เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control  และครั้งที่ 3 ในปี 2013 
เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในปี  2013 นี้ ยั งคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี  1992 ที่ ก าหนดให้มี 
การควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่อง 
ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของหน่วยงานในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

 
 

ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี  
องค์ประกอบที ่1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที ่2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 - ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที ่3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที ่4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ  

 การควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที ่5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา  

 และเหมาะสม  
 

ทั้งนี้ การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบ
และหลักการจะต้องมีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้ (Present & Function) ซึ่งจะท าให้การท างานสอดคล้อง
และสัมพันธ์กัน ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับน้ี จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที ่๘ 
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังน้ี  
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่ เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว  ท าอย่างไรจะไม่ให้ 

เกิดขึ้นซ้ าอีก  
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง  ท าอย่างไรจะตรวจพบ 

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น 
แก่ผู้บริหาร  

 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) 
ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การ 
ทุจริตเข้ามาได้อีก  

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
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3. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดัน

หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี  
4.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน 

ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

4.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
4.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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ข. หลักการความสอดคลอ้งกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีการบริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการ
ขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีการบริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายส าคัญและเป้าหมายการพัฒนาประเทศนับว่าเป็ นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 

แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕) 

แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ แผน ดังนี้ 
(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓) 
(๒) แผนการปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศตาม

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายความว่า แผนส าหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์

ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา ๕ ปี 
(๔) แผนความมั่นคง หมายถึง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตาม

กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ 
และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือจัดท าขึ้น 
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

(๑) แผนแม่บทด้าน .... หมายถึง แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความส าคัญ
จ าเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) แผนพัฒนา .... หมายถึง แผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศรายประเด็น 
ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

(๓) แผนปฏิบัติการด้าน .... หมายถึง แผนปฏิบัติการเพ่ือแปลงแผน หรือสนับสนุนแผนระดับที่ ๑ 
และระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีที่ของบประมาณของส่วนราชการ 

(๔) แผนอื่น ๆ หมายถึง แผนที่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และแผน
ระดับที่ ๓ โดยอาจเป็นแผนที่จัดท าขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเสนอแผนให้คณะกรรมการระดับชาติชุดใดชุดหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรี
รับทราบหรือพิจารณา 
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1. หลักการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

แบบบูรณาการ 
ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ (คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

ของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลกหรือมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 73 คะแนน) 

 
2. หลักการความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (ฉบับ 21) : การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
1) เปา้หมายแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย : 
 

ปี 2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(CPI Index) ของประเทศไทย 

อันดบั 54 
ไม่ต่ ากวา่ 50 

คะแนน 

อันดบั 43 
ไม่ต่ ากวา่ 57 

คะแนน 

อันดบั 32 
ไม่ต่ ากวา่ 62 

คะแนน 

อันดบั 20 
ไม่ต่ ากวา่ 73

คะแนน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคญัเพื่อขับเคลือ่น : การป้องกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
▹ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ 

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
▹ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
▹พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
▹ปรับ“ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
▹ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  

ของเจ้าหน้าที่ 
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3. หลักการความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ผลอันพึงประสงค์ตาม

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 

แนวทางการพัฒนา : 
1. ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง  
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

กลยุทธ์ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ป ี

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 

กลยุทธ์ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ  
โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. ด้านการป้องปราม ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร  
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง   

กลยุทธ์ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็ นความผิดวินัย 
หรือความทางอาญา 

กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ
ในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ 
กลยุทธ์ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 
กลยุทธ์ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
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4. หลักการความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมาย : เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต  

และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม  ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม  ต่อต้านการทุจริต  
 

5. นโยบายและแผนระดับชาติด้านความมั่นคง 
นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับ วัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  ในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 
▹ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
▹ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ 
▹น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
▹ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
▹ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

 
6. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระยะท่ี 3  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนกับการทุจริต 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▹ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
▹ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▹มีการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน  
▹ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม  
▹สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  
▹มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา  
▹รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน

และภาคประชาชน  
▹มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลและควบคุมการ

ด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▹ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▹ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
▹ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง  
▹ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▸ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริต จ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 
▸ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index: CPI) ของประเทศไทย 
▸ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
▹ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหล่งส ารวจข้อมูล  

๘ แหล่ง สูงกว่าร้อยละ ๕ 
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กระบวนการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจริต 
 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าแนวคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) มาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้บุคลากร
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในอนาคต โดยก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ท าการ
คัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน   ซึ่งได้มีการจ าแนกและ
ก าหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกเป็น 2 ด้าน คือ 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  อนึ่ง ส าหรับความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อคัดเลือกแล้วได้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น  ๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงการวเิคราะหผ์ลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งน าไปสู่การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๖ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน 
แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยในขั้นตอน 
การปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยง ซึ่งตอนที่ ๑ ได้ท าการระบุ 
ความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น  
และในการประเมินได้ค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย 
เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่า  
มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้  โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมี
มาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว  

จากนั้น จึงได้น าข้อมูลการด าเนินการในรายละเอียดมาท าการระบุความสี่ยง  หรือค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (คัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต) 
โดยความเสี่ยงจะประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทางลบ  
ต่อองค์กรตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 

 

ตารางระบุความเสีย่ง  
 

ที ่  
 

โอกาส/ ความเสีย่งการทุจริต 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

1 การใช้ดุลพนิิจในการอนมุัต ิหรือ ยกเวน้ระเบียบ ที่เอื้อประโยชนห์รือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 การใชอ้ านาจหนา้ที่เรียกรับผลประโยชน/์การใหแ้ละการรบัของขวัญสนิน้ าใจ เพ่ือหวงัความกา้วหนา้ 

3 การก าหนด TOR/คุณลักษณะของสนิคา้หรอืบรกิารท่ีมลีักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสนิค้า
หรือบริการของบริษัทใดบรษิัทหนึ่ง  หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสงูเกนิความจ าเปน็ ท าให้ไม่เกดิ
ความคุ้มคา่การใช้งบประมาณภาครัฐ 

4 การเลื่อนต าแหนง่ขึน้อย่างไม่เป็นธรรม หรอื การโยกยา้ยข้าราชการอยา่งไม่เปน็ธรรม 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

5 เบิกเงินราชการเปน็เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น คา่เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
6 ยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบกิจ่าย 
7 การใชดุ้ลพินิจในการเลือกวธิีการจดัซื้อ จดัจ้าง  
8 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
9 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตหินา้ที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๗ 

 

ที ่  
 

โอกาส/ ความเสีย่งการทุจริต 

10 การเบียดบงัเวลา/วัสดุครุภณัฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใชใ้นเรื่องส่วนตวั 
11 การเลือกปฏิบตัิในการใหบ้รกิารแก่ผู้รบับรกิาร เชน่ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรฐัสภา  

และประชาชน โดยไมเ่สมอภาค เนือ่งจากความสัมพันธห์รือผลประโยชน์สว่นตน 
12 บุคลากรและเจ้าหน้าทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชกฤษฎกีา กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กับค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ การฝกึอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  
และระเบียบอื่น ๆ ท าให้การเบิกจา่ยงบประมาณที่ไม่ถกูต้องตามระเบียบ 

13 มีการใหห้รอืรับของขวญั การเลี้ยงรบัรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อืน่ใดในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อเอื้อประโยชน ์

14 การตรวจการจา้ง กรรมการก ากับ ตดิตาม ตรวจรบังานไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
ท าให้งานขาดคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๘ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ง  
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าข้อมูลจากตารางระบุความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 1 การระบุ
ความเสี่ยงมาวิเคราะห์ เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส /ความเสี่ยงการทุจริต  
ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ซึ่งการวิเคราะห์
สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
  

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การใช้ดุลพนิิจในการอนมุัต ิหรือ ยกเวน้ระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน   X  

2 การใชอ้ านาจหนา้ที่เรียกรับผลประโยชน/์การใหแ้ละการรบัของขวัญ
สินน้ าใจ เพ่ือหวังความก้าวหน้า   X  

3 การก าหนด TOR/คุณลักษณะของสนิคา้หรอืบรกิารท่ีมลีักษณะ
ใกล้เคียงกบัคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัท 
ใดบริษัทหนึ่ง หรือมคีุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจ าเป็น  
ท าให้ไมเ่กิดความคุม้ค่าการใช้งบประมาณภาครฐั 

  X  

4 การเลื่อนต าแหนง่ขึน้อย่างไม่เป็นธรรม หรอื การโยกยา้ยข้าราชการ
อย่างไมเ่ป็นธรรม   X  

5 เบิกเงินราชการเปน็เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น คา่เบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก   X  

6 ยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบกิจ่าย   X  

7 การใชดุ้ลพินิจในการเลือกวธิีการจดัซื้อ จดัจ้าง   X  

8 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง   X  

9 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบคุลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัตหิน้าท่ี ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร 

  X  

10 การเบียดบงัเวลา/วัสดุครุภณัฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช ้
ในเรื่องสว่นตวั   X  

11 การเลือกปฏิบตัิในการใหบ้รกิารแก่ผู้รบับรกิาร เชน่ สมาชิกรัฐสภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน โดยไมเ่สมอภาค เนื่องจาก
ความสมัพันธห์รอืผลประโยชน์ส่วนตน 

   X 

12 บุคลากรและเจ้าหน้าทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชกฤษฎกีา 
กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และระเบียบ
อื่น ๆ ท าใหก้ารเบิกจา่ยงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

   X 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๙ 

 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ เขียว เหลือง ส้ม แดง 

13 มีการใหห้รอืรับของขวญั การเลี้ยงรบัรองคู่สัญญา  
หรือประโยชน์อืน่ใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน ์   X  

14 การตรวจการจา้ง กรรมการก ากับ ตดิตาม ตรวจรบังานไม่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ท าให้งานขาดคุณภาพ   X  

 

หมายเหตุ ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูง
จนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางแสดงสถานะความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 2  
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการ 
ให้ค่าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  

๑. ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่า 
ความเสี่ยง

รวม 
จ าเป็น X 
รุนแรง 

ขั้นตอน
หลัก 

MUST 

ขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
1 2 3 

1 การใช้ดุลพนิิจในการอนมุัต ิหรือ ยกเวน้ระเบียบ  
ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

 
ค่าควรเป็น 

๑ 
  X 3 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรบัผลประโยชน/์การให ้
และการรับของขวัญสินน้ าใจ เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
 

 
ค่าควรเป็น 

1 X   1 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่า 
ความเสี่ยง

รวม 
จ าเป็น X 
รุนแรง 

ขั้นตอน
หลัก 

MUST 

ขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
1 2 3 

3 การก าหนด TOR/คุณลักษณะของสนิคา้หรอื
บริการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  
หรือมคีุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจ าเป็น  
ท าให้ไมเ่กิดความคุม้ค่าการใช้งบประมาณภาครฐั 
 

ค่าควรเป็น 
1 

  X  2 

4 การเลื่อนต าแหนง่ขึน้อย่างไม่เป็นธรรม หรอื  
การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เปน็ธรรม 
 

ค่าควรเป็น 
2 

  X  4 

5 เบิกเงินราชการเปน็เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 

ค่าควรเป็น 
2 

  X  4 

6 ยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสาร 
ในการเบิกจ่าย 
 

ค่าควรเป็น 
2 

   X 6 

7 การใชดุ้ลพินิจในการเลือกวธิีการจดัซื้อ จดัจ้าง 
 
 

 ค่าควรเป็น 
1 X   1 

8 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 

 ค่าควรเป็น 
1  X  2 

9 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบคุลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัตหิน้าที ่ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากร 
 

ค่าควรเป็น 
2   X  4 

10 การเบียดบงัเวลา/วัสดุครุภณัฑ์/ทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปใชใ้นเรื่องส่วนตวั 
 
 

ค่าควรเป็น 
2   X  4 

11 การเลือกปฏิบตัิในการใหบ้รกิารแก่ผู้รบับรกิาร เชน่ 
สมาชิกรฐัสภา บุคคลในวงงานรฐัสภา และ
ประชาชน โดยไมเ่สมอภาค เนื่องจากความสมัพันธ์
หรือผลประโยชน์สว่นตน 
 

ค่าควรเป็น 
3   X  6 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่า 
ความเสี่ยง

รวม 
จ าเป็น X 
รุนแรง 

ขั้นตอน
หลัก 

MUST 

ขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
1 2 3 

12 บุคลากรและเจ้าหน้าทีข่าดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่าง
ประเทศ และระเบียบอืน่ ๆ ท าให้การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไมถู่กต้องตามระเบียบ 
 

ค่าควรเป็น 
3    X 9 

13 มีการใหห้รอืรับของขวญั การเลี้ยงรบัรองคู่สัญญา  
หรือประโยชน์อืน่ใดในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อเอื้อประโยชน์  
 

ค่าควรเป็น 
2   X  4 

14 การตรวจการจา้ง กรรมการก ากับ ตดิตาม  
ตรวจรับงานไม่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ  
ท าให้งานขาดคุณภาพ 
 

 ค่าควรเป็น 
๑  X  2 
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตาราง SCORING 
ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ ในขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ และการ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

คุณภาพการจัดการ 
 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ดี 

จัดการได้ทันที ทุกครั้งทีเ่กิดความเสี่ยง  
ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงานองคก์ร  

ไม่มผีลเสียทางการเงนิ ไม่มรีายจ่ายเพ่ิม 

ต่ า 
 

ค่อนขา้งต่ า ปานกลาง 

พอใช้ 
จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  

กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรแต่ยอมรบัได้ มีความเข้าใจ 

ค่อนขา้งต่ า ปานกลาง ค่อนขา้งสูง 

อ่อน 
จัดการไมไ่ด ้หรือได้เพียงสว่นน้อย  

การจดัการเพ่ิมเกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
ถึงผู้ใช้บรกิาร/ผู้รับมอบผลงานและ 

ยอมรับไม่ได้ ไม่มคีวามเข้าใจ 

ปานกลาง ค่อนขา้งสูง สูง 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงข้างต้น ได้จ าแนกระดับความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง และค่อนข้างต่ า โดยสามารถสรุปข้อมูลการการประเมิน 
การควบคุมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 
 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1. การใช้ดุลพินิจในการอนมุัต ิหรือ ยกเว้น
ระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชนห์รือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 3 
 

พอใช ้   
 

ค่อนขา้งต่ า - - 
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โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 
 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ  
เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 1 
 

อ่อน 
   

 

ค่อนขา้งต่ า - - 
 

3. การก าหนด TOR/คุณลักษณะของ 
สินค้าหรือบริการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับ
คุณลักษณะของสนิค้าหรือบริการของ 
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรอืมีคณุภาพสูงหรือ
มูลค่าสูงเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่เกิด 
ความคุ้มคา่การใช้งบประมาณภาครัฐ 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 2 
 

พอใช ้
  

 
ค่อนขา้งต่ า - - 

 

4. การเลื่อนต าแหน่งขึ้นอย่างไมเ่ป็นธรรม 
หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไมเ่ป็นธรรม 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 1 
 

พอใช ้ - ปานกลาง - 

5. เบกิเงนิราชการเปน็เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 4 
 
 

อ่อน - - ค่อนขา้งสูง 

6. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร 
ในการเบิกจ่าย 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 6 
 
 

พอใช ้ - - ค่อนขา้งสูง 

7. การใชดุ้ลพินิจในการเลือกวิธกีารจดัซื้อ  
จัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 1 
 
 

พอใช ้ ค่อนขา้งต่ า - - 
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โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 
 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
8. การเอื้อประโยชนต์่อพวกพ้อง 
ในการจดัซือ้ จัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 2 
 

พอใช ้ ค่อนขา้งต่ า - - 
 

9. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร 
ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบัตหิน้าที ่ 
ซึ่งอาจสง่ผลตอ่การบรหิารทรัพยากร 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 4 
 

พอใช ้ - ปานกลาง - 

10. การเบียดบังเวลา/วัสดคุรุภัณฑ์/ 
ทรัพย์สินของทางราชการไปใชใ้นเรื่องสว่นตัว 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 4 
 

อ่อน - - ค่อนขา้งสูง 

11. การเลอืกปฏิบตัิในการให้บริการ 
แก่ผู้รบับรกิาร เชน่ สมาชิกรัฐสภา  
บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน  
โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ ์
หรือผลประโยชน์สว่นตน 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 6 
 

อ่อน - - สูง 

12. บุคลากรและเจ้าหนา้ทีข่าดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกา 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคา่ใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม  
การจดังาน การประชมุระหว่างประเทศ  
และระเบียบอื่น ๆ ท าให้การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไมถู่กต้องตามระเบียบ 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 9 
 
 
 

พอใช ้ - - ค่อนขา้งสูง 
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โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 
 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
13. มีการให้หรือรบัของขวญั การเลี้ยงรับรอง
คู่สัญญา หรือประโยชน์อืน่ใดในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อเอื้อประโยชน์  
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 4 
 

อ่อน - ปานกลาง - 

14. การตรวจการจ้าง กรรมการก ากับ 
ติดตาม ตรวจรับงานไม่มคีวามรู้  
ความเชี่ยวชาญ ท าให้งานขาดคุณภาพ 
ค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) = 2 
 

พอใช ้ ค่อนขา้งต่ า - - 

 
หมายเหตุ 1. น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม  
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง  เรื่องที่ท าการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

2. ระดับค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   - สูง = ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขความเสี่ยงทันที 
   - ค่อนข้างสูง = ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ต่อไป 
   - ปานกลาง = ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ้แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้

ความเสี่ยงเคลื่อนไปในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
  - ค่อนข้างต่ า = ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง และไม่ต้องมีการ

จัดการเพ่ิมเติม 
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมิน 
การควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment จากตารางแสดงการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ท่ีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่องค่าความเสี่ยง  
อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง และปานกลาง มาท าการวิเคราะห์มาตรการป้องกันการทุจริตตามล าดับ 
ความรุนแรง เพื่อก าหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 
 

ตารางมาตรการปอ้งกันการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

1 การเลื่อนต าแหนง่ขึน้อย่างไม่
เป็นธรรม หรือการโยกย้าย
ข้าราชการอย่างไม่เปน็ธรรม 
 

  1. จัดท า/ปรับปรงุ/เผยแพร่คู่มือปฏิบตัิงานและหลักเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งชัดเจน 
  2. มีการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยมแีผนการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ เพื่อป้องกนั 
การทุจรติและความเสี่ยงในการปฏิบตัหิน้าที่ 
  3. จัดท า/ปรับปรงุ/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร (HR) 
  4. มีการส ารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการดังกล่าว 

 
2 เบิกเงินราชการเปน็เท็จ  

เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าที่พัก 
 

  1. ทบทวนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทางการเงนิ 
ให้แก่บคุลากรของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ให้ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด 
  2. ควบคมุ ก ากับ ดูแลให ้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางการเบกิเงนิราชการ 
อย่างเคร่งครัด 
  3. ควบคมุ ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบการเบกิเงินราชการ
ตามระเบียบ จดัท ารายงานสรุปการเบกิเงนิราชการรายไตรมาส 
และเสนอใหห้ัวหน้าสว่นราชการ/ผู้รบัผิดชอบรบัทราบทุกครั้ง 

 
3 ยักยอกเงนิหลวง  

ปลอมแปลงเอกสาร 
ในการเบิกจ่าย 
 

  1. ทบทวนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทางการเงิน 
ให้แก่บคุลากรของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ให้ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด 
  2. ควบคมุ ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ และบุคลากรส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาปฏิบตัิตามระเบียบการเบกิจ่ายการเงนิและ 
การคลงั อย่างเคร่งครัด 
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ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

  3. ซักซ้อมความเข้าใจวนิยัข้าราชการ และควบคมุ ก ากับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาใหป้ฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งครัด 
  4. มีการจดัการเบิก – จ่ายเงินผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์  
 

4 ผู้บริหาร ข้าราชการ  
และบคุลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและ 
การป้องกนัผลประโยชน ์
ทับซ้อนในการปฏิบตัิหน้าที ่ 
ซึ่งอาจสง่ผลตอ่การบรหิาร
ทรัพยากร 
 

  1. มีกิจกรรมในการปลกูจติส านกึและสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ในเรื่องการป้องกนัการทุจรติและผลประโยชน์ทับซ้อนในหนว่ยงาน 
  2. มีการประชาสมัพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

5 การเบียดบงัเวลา/วัสดุ
ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของ 
ทางราชการไปใช ้
ในเรื่องสว่นตวั 
 

  1. มีการควบคมุ ก ากับดแูลบุคลากรในสังกัดใหป้ฏิบัตริาชการ 
ตามแนวทางหนงัสือเวียนของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ก าหนดการปฏิบัตเิกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบตัิราชการ  
การลา และการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ 
  2. มีการซอ้มความเข้าใจการจัดท าบัญชีควบคุมการเบกิจ่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 
  3. มีกระบวนการสร้างจติส านึก จากคา่นิยม/วัฒนธรรมองค์การ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

6 การเลือกปฏิบตั ิ
ในการใหบ้ริการ 
แก่ผู้รบับรกิาร เชน่  
สมาชิกรฐัสภา บุคคลในวง
งานรฐัสภา และประชาชน  
โดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก
ความสมัพันธห์รอื
ผลประโยชน์สว่นตน 
 
 
 

  1. มีการควบคมุ ก ากับดแูลบุคลากรในสังกัดในการใหบ้ริการ 
แก่ผู้บริการ เชน่ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน
ด้วยความเสมอภาค 
  2. มแีบบประเมนิผลความพึงพอใจหรือการประเมินผล 
การปฏิบตัิงานของบคุลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
  3. มีช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียน และสถติิการใหบ้รกิาร/ 
การปฏิบตัหิน้าทีข่องบุคลากร 
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ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

7 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกา 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ไปราชการ การฝึกอบรม  
การจดังาน การประชมุ
ระหว่างประเทศ  
และระเบียบอื่น ๆ ท าให ้
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถกูต้องตามระเบียบ 
 

  1. เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกา 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  
และระเบียบอื่น ๆ 
  2. เผยแพรเ่อกสารเกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ การฝกึอบรม  
การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ และระเบียบอื่น ๆ 

8 มีการใหห้รอืรับของขวญั  
การเลี้ยงรับรองคู่สญัญา  
หรือประโยชน์อืน่ใด 
ในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อเอื้อประโยชน ์
 

  1. มีก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสรมิความโปรง่ใสและปอ้งกนั
การทุจรติ 
  2. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
และปอ้งกนัการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
1. การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
โดยก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ตามที่ได้ด าเนินการคัดเลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment มาท าการวิเคราะห์มาตรการ
ป้องกันการทุจริตตามล าดับความรุนแรง เพื่อก าหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ตามตารางมาตรการ
ปอ้งกันการทุจริต  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงานของรัฐถือเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ง 
ที่ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ประสบผลส าเร็จ และสร้างบุคลากร 
ที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
และป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายและแผนระดับชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5  ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ท่ีถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร 
ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

อนึ่ง จากการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ 
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ตลอดจนรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พบว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ควรมุ่งเน้นในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และ
สร้างทัศนคติของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุกระดับเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการทุจริต  
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้  ยังควรก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและ
พัฒนาการทางทัศนคติของบุคลากร โดยมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต  
ที่เกิดขึ้นภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงก าหนดรายละเอียด 
การป้องกันการทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๔ 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๑ 

 

2. แนวทางการด าเนินการ  
  ๑. การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
  ๒. การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย  
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับของส านักงานเลขิการวุฒิสภา 
  ๒. เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3. เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ประสบผลส าเร็จ และสร้างบุคลากร 
ที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉย ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
4. เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินความส าเร็จ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผน โดยจะประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
๒ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
๓ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
๔ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๕ โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 
5. โครงการ/กิจกรรม 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น ามาตรการป้องกันการทุจริต
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ/กิจกรรม จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต  
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 

 
ส านักบริหารงานกลาง 

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา 
 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

3 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4 โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักนโยบายและแผน 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๒ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, 

Succession Plan, Talent Management และ Job Rotation) 
 

ส านักบริหารงานกลาง 

6 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพ่ือไปรัฐสภาใหม่  
 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

7 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

8 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

9 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ส านักนโยบายและแผน 

10 กิจกรรมการส ารวจความคิดเห็นการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

11 กิจกรรมผสานพลังมุ่งสู่องค์กรต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต  
(ชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

12 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กร
คุณธรรม (เครือข่ายภายใน/ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา/ภายนอก) 
 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

13 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

ส านักบริหารงานกลาง 

14 กิจกรรมการจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต  

ส านักนโยบายและแผน 
และ  

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

15 กิจกรรมการประชุมระดับส านัก เพื่อควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่ก าหนด 

ส านักนโยบายและแผน 
และ 

ทุกส านัก 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๓ 

 

 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๔ 

 

 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๖ 

 

 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๗ 

 

 



  

   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจรติของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓๘ 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 
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ตัวอย่าง ตารางจดัท าระบบความเสี่ยง 

 
๑. (สถานะสีแดง Red) เกินกวา่การยอมรบั ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 
 

 

 

 

๒. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกดิขึน้แลว้แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 
 

 

 

 

๓. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนือ่ง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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ตัวอย่าง ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสีย่งการทุจริต (เขียว เหลอืง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
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ตัวอย่าง ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....................................... 

หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสีย่ง  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสีย่ง 

 ยังไมไ่ดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามตอ่เนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตผุลอื่น (โปรดระบ)ุ  
..................................................................................................................  
...................................................................................................................  

ผลการด าเนินงาน ..................................................................................................................  
  
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
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ตัวอย่าง ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ ............................................................................................................................ 

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวขอ้ง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. .................................................................................................... 

๒. .................................................................................................... 
๓. .................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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