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ค าน า 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การปอองกนนการทุจริต คออ การ
แก้ปัญหาการทุจริตที่ยน่งยอน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรนบผิดชอบของหนวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจ านงของทุก
องค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อนนเป็นวาระเร่งด่วนของรนฐบาล การน าเครอ่องมออประเมินความเสี่ยง
การทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลนกประกนนในระดนบหนึ่งได้ว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรออในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกนบปัญหาน้อยกว่าองค์กรออ่ น หรออหากเกิด
ความเสียหายขึ้นกจ็ะเป็นความเสียหารที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครอ่องมออประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปอองกนนไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบนติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ
ขนบเคลอ่อนหน่วยงานภาครนฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็นเครอ่องมออหนึ่งในการขนบเคลอ่อนธรรมาภิบาลเพอ่อลดปัญหาการทุจริตภาครนฐ ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรนฐ มุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน  และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝอาระวนง เพอ่อสกนดกน้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพอ่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรออแนวทางในการ
บริหารจนดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการปอองกนนการทุจริตเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
            มาตรการปอองกนนการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทมุจริตในองค์กรได้ 
ดนงนน้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและกรปฏิบนติงานตามมาตรการการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถออเป็นการปอองกนนการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทน้งนี้ การน าเครอ่องมออประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลนกประกนนในระดนบหนึ่งว่า  การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี  การทุจริต
หรออในกรณีท่ีพบกนบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกนบปัญหาน้อยกว่าองค์กรออ่น หรออหากเกิดความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครอ่องมออประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการปอองกนนลวง
หน้าไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบนติงานประจ า  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 วนตถปุระสงค์หลนกของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพอ่อให้หน่วยงานภาครนฐมีมาตรการ ระบบ 
หรออแนวทางในการบริหารจนดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ปอองกนนการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจนดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลนกษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง  ก่อนปฏิบนติงาน
ทุกครน้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบนติงานหลนกตามภาระงานปกติ ของการเฝอา
ระวนงความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกนนโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรนบผิดชอบปกติที่มีการรนบรู้ และ
ยอมรนบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลนกษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลนกษณะ
ก ากนบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลนกษณะ Post-Decision  

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
          กรอบตาม หลนกของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organization 2013 ) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รนบการยอมรนบมาตน้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช่เมอ่อปี 1992  ส าหรนบมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลนกการดนงนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลนกการที่ 1 องค์กรยึดหลนกความซอ่อตรงและจริยธรรม 
  หลนกการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรนบผิดชอบต่อการก ากนบดูแล 
  หลนกการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจสน่งการชนดเจน 
  หลนกการที่ 4 องค์กร จูรงใจ รนกษาไว้ และจูงใจพนนกงาน 
  หลนกการที่ 5 องค์กรผลนกดนนให้ทุกต าแหน่งรนบผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลนกการที่ 6 ก าหนดเปอาหมายชนดเจน 
  หลนกการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลนกการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลนกการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลนกการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดนบที่ยอมรนบได้ 
  หลนกการที่ 11 พนฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลนกการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบนติได้ 
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 องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลนกการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลนกการที่ 14 มีการสอ่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
  หลนกการที่ 15 มีการสอ่อสารกนบหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
 องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลนกการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลนกการที่ 17 ประเมินและสอ่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทนนเวลาและเหมาะสม 
 ทน้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลนกการจะต้อง Present &Function (มี
อยู่จริงและน าไปปฏิบนติได้) อีกทน้งท างานอย่างสอดคล้องและสนมพนนธ์กนน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
     องค์ประกอบหรออปัจจนยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรออแรงกดดนน
หรออแรงจูงใจ Opportunity หรออโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม
ก ากนบควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรออ การหาเหตุผลสนนบสนุนการ
กระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต(Fraud Triangle)          

    

 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดนงนี้ 
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกนบการพิจารณาอนุมนติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมนติ หรอออนุญาต ตามพระราชบนญญนติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ Opportunity 
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจนดการทรนพยากร

ภาครนฐ 
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การพิจารณาอนุมนติ อนุญาต 
 

   การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 
 

 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจนดการทรนพยากร 
 
6. ขน้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขน้นตอน ดนงนี้ 
 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3. เมทริกส์ระดนบความเสี่ยง 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจนดท ารายงานผลการเฝอาระวนงความเสี่ยง 
 7. จนดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 8. การจนดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดนบความรุนแรงของผลกระทบ กนบระดนบความจ าเป็นของ
การเฝอาระวนง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปอองกนนความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identication) 
 ประเมินความเสี่ยงทุจริตด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกนบการพิจารณาอนุมนติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมนติ หรอออนุญาต ตามพระราชบนญญนติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจนดการทรนพยากร
ภาครนฐ 
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ชอ่อกระบวน/งาน “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ  Unknow  Factor) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow  Factor 
(ยนงไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกนบผู้รนบจ้าง มีการลดปริมาณ
งาน เพอ่อประหยนด งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรออมี การตรวจรนบงานไม่เป็นไป
ตามรูแบบรายการ 

  

 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดนงนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดนบต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดนบปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมนดระวนงในระหว่างปฏิบนติงาน 
ตามปกติ            ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม :  ความเสี่ยงระดนบสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มี
หลายขน้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรออไม่มีอ านาจควบคุมหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกนบบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จนกไม่สามารถตรวจสอบได้ชนดเจน ไม่
สามารถก ากนบติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรออสม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลออง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรนบ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 

    

 
3.เมทริกส์ระดนบความเสี่ยง 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดนบ 3 หมายถึง เป็นขน้นตอนหลนกของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดนบ 2 หมายถึง เป็นขน้นตอนหลนกของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
 ระดนบ 1 หมายถึง เป็นขน้นตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดนบ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากนบดูแล/พนนธมิตร/
เครออข่าย/ทางการเงิน ในระดนบที่รุนแรง 
 ระดนบ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากนบดูแล/พนนธมิตร/
เครออข่าย/ทางการเงิน ในระดนบไม่รุนแรง 
 ระดนบ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางที่  3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝอาระวนง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดนบความจ าเป็นของ
การเฝอาระวนง 

3 2 1 

ระดนบความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็นxรุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรนบผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลนกฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

2 2 2 

 
3.1 ระดนบความจ าเป็นของการเฝอาระวนง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรออขน้นตอน 

หลนก MUST 
กิจกรรมหรออขน้นตอน 

รอง SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรนบผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลนกฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

3  

 
3.2 ระดนบความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรียกรนบ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หลนกฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

   

 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 ระดนบการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดนบ ดนงนี้ 
 ดี : จนดการได้ทนนที ทุกครน้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รนบมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จนดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครน้งยนงจนดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รนบมอบผลงานองค์กร 
แตย่อมรนบได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จนดการไม่ได้ หรออได้เพียงส่วนน้อย การจนดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รนบมอบผลงานและยอมรนบไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่  4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจนดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง
ระดนบต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดนบปานกลาง 

ค่าความเสียง
ระดนบสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรนบ
ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจรนบงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลนกฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

พอใช้    

   

ตารงที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ 
พฤติการณ์

ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการด าเนินการ
ปอองกนนการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รนบผิดชอ
บ 

เจ้าหน้าที่
ร่วมกนบผู้รนบจ้าง 
มีการลด
ปริมาณงาน 
เพอ่อประหยนด
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
หรออมีการตรวจ
รนบงานไม่
เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ 

เจ้าหน้าที่เรียก
รนบผลประโยชน์
ในระหว่างการ 
ตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลนกฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่เรียก
รนบผลประโยชน์
ในระหว่างการ 
ตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลนกฐาน
ประกอบการ
พิจาณา 

เจ้าหน้าที่เรียกรนบ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจรนบงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลนกฐาน ประกอบการ
พิจารณา ส่งโครงการ
เข้าร่วมโครงการความ
โปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครนฐ ร่วมกนบ
กรมบนญชีกลาง มีภาค
ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม
และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน พร้อมทน้งให้
ภาคประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการได้ 
ตลอดเวลา 

ต.ค.2563- 
ก.ย.2564 

กองคลนง 
กองช่าง 

 


