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คํานํา 

   

 เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตตุางๆที่คนหาตันตอ

ที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกปญหาการทุจริตท่ี

ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการ

ทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร 

จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ

การทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปน

ความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียม

ปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงานของ

รัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝา

ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงได

ดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรขึ้น เพื่อใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบตังิานตามมาตรการควบคุม ภายในที่

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกบุคลากรขององคกร ถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความ

เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรไมมีจะไมมีการทุจริต 

หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความ

เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมี

การเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเมภาระงานแต

อยางใด 

 วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2.การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ

การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู

และยอมรับจากผูท่ีเกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน

ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 

3.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก

ประกาศใชเมื่อป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้

 องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

  หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

  หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 

  หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 

  หลักการท่ี 4 องคกรจูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

  หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

 องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 

  หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

  หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

  หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 
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 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  หลักการท่ี 10 ควบคุมการเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

  หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 

  หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

 องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

  หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 

  หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 

  หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นทีอาจกระทบตอการควบคุม

ภายใน 

 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล  (Monitoring Activities) 

  หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

  หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function 

(มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี

ประสิทธิผล 

4.องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 

 องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม

ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี

สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunity 

Financail Pressure Rationalization 



-3- 

5.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้

 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ Opportunity 

 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรของ

รัฐ 

การ 

 

 

 

 

6.ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.การระบุความเสี่ยง 

 2.การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 3.เมทริกสระดับความเสี่ยง 

 4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 5.แผนบริหารความเสี่ยง 

 6.การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

 7.จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

 8.การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 9.การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

วิธวีิเคราะหความเสี่ยง 

 เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ 

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจําเปนของการ

เฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การใชจายงบประมาณ และ การบริหารจัดการทรัพยากร 
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         ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ 

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย.งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
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ชื่อกระบวนการงาน/งาน “โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายทางศาล

กลางบานไปทางรถไฟ” 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Facteor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor (เคยเกิดขึ้นแลว) Unknow Factor 

(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 
เจาหนาที่รวมกับผูรับจาง มีการ
ลดปริมาณงาน เพื่อประหยัด
งบประมาณในการกอสราง หรือมี
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม
รูปแบบรายการ 

  

 

 

2.การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน 

  ตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลาบคน หลายหนวยงาน ภายในองคกรมี

       หลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก ไมสามารถ

         ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจสอบการดําเนินงาน 

    

 

3.เมทริกสระดับความเสี่ยง 

 3.1ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 ระดับที่ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

 ระดับที่ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสูงมาก 

 ระดับที่ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 

 3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 ระดับที่ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
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 ระดับที่ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิต ิ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเสี่ยง
รวม จําเปน X 

รุนแรง 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงานตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

2 2 4 

 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง หลัก 
SHOULD 

เจาหนาที่เรยีกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

3  

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

   

 

4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

 ออน : จัดการไมได หรอืไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงาน องคกร และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
เจาหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

ด ี    

 

5.แผนการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ 
พฤติการณ ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดําเนินการ
ปองกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิด
ชอบ 

เจาหนาที่รวมกับ
ผูรับจาง มีการ
ลดปรมิาณงาน 
เพ่ือประหยดั
งบประมาณใน
การกอสราง หรือ
มีการตรวจรับ
งานไมเปนไป
ตามรูปแบบ
รายการ 

เจาหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจาหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับ
งาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

-เจาหนาที่เรยีกรับ
ผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา สงโครงการ
เขารวมโครงการความ
โปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency 
Initiative : CoST) 
รวมกับกรมบัญชีกลาง 
-มีภาคประชาชนที่มี
สวนไดสวนเสียเขารวม
ประชุมและเสนอแนะ
ขอคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน พรอมท้ังให
ภาคประชาชนเขารวม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการได
ตลอดเวลา 

ตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 
2565 

กองคลัง 
กองชาง 

 

  

  


