
 
 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้มีการก าหนดประเภทความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีผลการ
ระบุความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

 
ประเภทความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (A) A1 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 A2 การรับของขวัญ/ของก านัล ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
นั้น 

ด้านการใช้งบประมาณ (B) B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยง
รับรอง 

 B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 
ด้านการใช้อ านาจหน้าที่ (C) C1 การถูกแทรกแซงการท างานจากผู้บริหาร เช่น การใช้อ านาจหน้าที่

ในการแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง 
 C2 การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอ้ือผลประโยชน์ให้กับบุคคล

ภายใน/บุคคลภายนอก 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(D) D1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว   

 
 เมื่อได้ระบุประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงของประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ได้น ามาประเมินโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดยค านวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยก าหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะท าให้สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกีมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ได้เห็นภาพรวม
ของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
ระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส 
น้อยมาก 

(1) 
น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง  
(4) 

สูงมาก  
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)  B1, B2    
สูง (4)   A1, D1   
ปานกลาง (3)  C1, C2 A2   
น้อย (2)      
น้อยมาก (1)      

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (โอกาส × ผลกระทบ) โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง ค่าคะแนน การแสดงสัญลักษณ์ 

สูงมาก 17 – 25  
สูง 10 – 16  

ปานกลาง 4 – 9  
ต่ า 1 -3  

 
 จากประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตที่ได้ระบุไว้ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้
ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามล าดับความเสี่ยงได้ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว)  ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการ
หรือยอมรับได้ โดยไม่ต้องการด าเนินเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควร
มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดข้ึน 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การจัดการควรท าการโอน
หรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การหยุดหรือการ
ด าเนินการ กิจกรรม หรือโครงการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 
 ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ สามารถระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และก าหนดมาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 
 
 
 



 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ขนาดความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
(A) 
 

A1 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

3 4 12 สูง  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัตงิานในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

 แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงาน ใน
ระบบสารบรรณภายใน และบน website ของหน่วยงาน 

 
 
 

A2 การรับของขวัญ/ของก านัล 
ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้
ของขวัญนั้น 

3 3 9 ปานกลาง  ก าหนดนโยบาย No Gift Policy และสร้างจติส านึก
เก่ียวกับเร่ือง No Gift Policy ภายในส านักงาน  โดยมีการ
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ในชอ่งทางต่าง เช่น Website 
ของส านักงาน 

ด้านการใช้
งบประมาณ (B) 

B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยง
รับรอง 

2 5 10 สูง  มีช่องทางให้เจ้าหนา้ที่แจ้งข้อมูลการปฏิบัตงิานที่ไมสุ่จริต 
 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

ส านักงานและภายนอกตามชว่งเวลาก าหนด 
 B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 2 5 10 สูง  เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานในสังกัด

ได้รับทราบ 
 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอืน่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง 
 มีช่องทางใหส้ามารถร้องเรียนเร่ืองการใช้งบประมาณ 
 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

ส านักงานและหน่วยงานตรวจสอบภายนอกตามช่วงเวลา
ก าหนด 

ด้านการใช้อ านาจ
หน้าที่ (C) 

C1 การถูกแทรกแซงการท างานจาก
ผู้บริหาร เช่น การใช้อ านาจหน้าที่ใน
การแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง 

2 3 6 ปานกลาง  มีช่องทางแจง้ข้อมูลการปฏิบัตงิานทีไ่ม่สุจริต 
 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ

สร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในส านกังาน 



ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ขนาดความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 C2 การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้กับบุคคล
ภายใน/บุคคลภายนอก 

2 3 6 ปานกลาง  มีช่องทางแจง้ข้อมูลการปฏิบัตงิานทีไ่ม่สุจริต 
 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ

สร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในส านกังาน 
ด้านการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ(D) 

D1 การน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว   

3 4 12 สูง  มีการจัดท าคู่มือวิธีปฏบิัติในการใช้รถยนต์ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว 

 มีช่องทางแจง้ข้อมูลการปฏิบัตงิานทีไ่ม่สุจริต 
 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

ส านักงานตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์  
ทับซ้อน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
A1 การปฏิบัตหิน้าท่ีไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับหรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบตัิงานในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

 แจ้งเวียนประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ของส านักงาน ในระบบสารบรรณภายใน 
และบน website ของหน่วยงาน 

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการ
ด าเนินการจัดอบรมและเข้าร่วมอบรมใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
  - หลักสตูรการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) หรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุการจัดท าราคากลาง การตรวจรับ
พัสดุและควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  - หลักสตูรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
 
(2) มีการเผยแพรป่ระกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของส านักงานฯ บน website ของส านักงาน 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
A2 การรับของขวัญ/ของ
ก านัล ส่งผลให้เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

 ก าหนดนโยบาย No Gift Policy และ
สร้างจิตส านึกเกีย่วกับเรื่อง No Gift 
Policy ภายในส านักงาน  โดยมีการ
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ในช่องทาง
ต่าง เช่น Website ของส านักงาน 

(1) ส านักงานฯ มีการประกาศนโยบาย No 
Gift Policy บน website ของส านักงาน 
โดยขอรับความปรารถนาดผี่านบตัรอวยพร 
หรือส่งค าอวยพรผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์
ต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยงรับรอง 

 มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีไมสุ่จริต 

 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส านักงานและภายนอกตาม
ช่วงเวลาก าหนด 

(1) ส านักงานฯ มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่สุจริต ดังนี ้
https://pinkanakorn.or.th/complaint/ 

 
(2) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่
คุ้มค่า 

 เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดไดร้ับทราบ 

 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดจ้าง 

 มีช่องทางให้สามารถร้องเรยีนเรื่องการใช้
งบประมาณ 

 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส านักงานและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกตามช่วงเวลาก าหนด 

(1) ส านักงานฯ มีหนังสือแจ้งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้
รับทราบ ตามหนังสือท่ี สพค 104.4/0136 
ลงวันท่ี 23 กันยายน 2564 
 
(2) ด าเนินการใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายอื่นร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดจ้าง 
 
(3) มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนเรื่องการใช้
งบประมาณ ดังนี ้
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ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

 
(4) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

C1 การถูกแทรกแซงการ
ท างานจากผู้บริหาร เช่น การ
ใ ช้ อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
แทรกแซงการคัดเลือกผู้รับ
จ้าง 

 มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่
สุจรติ 

 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบตัิงานต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสจุริตขึ้น
ในส านักงาน 

(1) ส านักงานฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ส าหรับการแจ้งปฏิบตัิงานท่ีไมสุ่จริต 
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(2) ส านักงานฯ ด าเนินการรณรงคใ์ห้
ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรปูแบบและ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 

C2 การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อเอ้ือผลประโยชน์
ให้กับบุคคลภายใน/
บุคคลภายนอก 

 มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่
สุจรติ 

 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบตัิงานต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสจุริตขึ้น
ในส านักงาน 

(1) ส านักงานฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ส าหรับการแจ้งปฏิบตัิงานท่ีไมสุ่จริต 
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ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
(2) รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อตา้นการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสจุริต 
    
 
 
 
 
 

D1 การน าทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ในงานหรือ
กิจการส่วนตัว   

 มีการจัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้
รถยนต์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร และให้
ถือปฏิบัติตามคู่มือดังกลา่ว 

 มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่
สุจรติ 

 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส านักงานตามก าหนด 

(1) ส านักงานฯ มีการจัดท าคูม่ือวิธีปฏิบัติใน
การใช้รถยนต์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(ไองค์การมหาชน) และให้ถือปฏิบตัิตามคูม่ือ 
 
(2) ส านักงานฯ มีช่องทางแจ้งข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีไมสุ่จริต ดังนี ้
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(3) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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