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คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่

ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ 

แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุก

องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยใหเ้ป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่

มีการทุจริต หรอืในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น 

หรอืหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มกีารนำเครื่องมอืประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มกีารเตรียมการป้องกันล่วงหนา้ไว้ โดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มบีทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐใหบ้ริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภบิาลเพื่อลดปัญหาการทุจรติ

ภาครัฐ  ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภบิาลในการ 

บริหารงาน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเ้กิดการ 

ทุจรติประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น 

เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรอืแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร  ได้ 

ดังนี้  

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม 

ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ

ต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำ

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของ

องค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า

องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ

ประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 

หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 

มาตรการป้องกันการทุจริตเชงิรุกที่มปีระสิทธิภาพต่อไป  
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  

ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี

การ รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผูน้ำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน

จะเป็น ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก

ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม  

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
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หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันใหทุ้กตำแหน่งรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  

หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  

หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการควบคุม  

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้  

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม ทั้งนีอ้งค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 

Function  

(มีอยู่จรงิและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำใหก้ารควบคุมภายในมี 

ประสิทธิผล  

 

4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรอืปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรอืแรง กดดันหรอื

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุม

ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรอื การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 

สามเหลี่ยมการทุจริต 
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 (Fraud Triangle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหนา้ที่ Opportunity  

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากร 

ภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การะบุความเสี่ยง  

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

Opportunity 

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากร 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

5. แผนบริหารความเสี่ยง  

6. การจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง  

7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  

8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  

9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จำเป็น

ของการเฝา้ระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ 

ดำเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ที่มปีระสิทธิภาพ  

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดา้น  

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัต ิหรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ  

 

ชื่อกระบวนงาน/งาน   “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผูร้ับจ้าง มีการลด 

ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณใน

การก่อสร้าง หรอืมี การตรวจรับงานไม่

เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 

 ✓ 
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2.การวเิคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  

สถานะสีฟ้า   :   ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม   :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  

  ภายในองค์กร มหีลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่มีอำนาจควบคุมข้าม 

  หน่วยงาน ตาม หนา้ที่ปกติ  

สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ 

รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรอือย่างสม่ำเสมอ  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ เขียว ฟ้า ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับ ผลประโยชน์ในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 ✓   

 

3. เมทรกิส์ระดับความเสี่ยง  

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูง

มาก  

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใชบ้ริการ/ผูม้ีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/

พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใชบ้ริการ/ผูม้ีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/

พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/้องค์ความรู้  
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ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ ระดับความจำเป็น 

ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1 

ระดับความ

รุนแรง  

ของผลกระทบ  

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง

รวม  

จำเป็น x 

รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับ 

ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัด

จา้ง ในขั้นตอน การตรวจงาน

จา้ง การคัดเลือกผูร้ับจ้าง การ

เบิกจ่ายเงนิให้กับผูร้ับจ้าง 

 

2 

 

2 

 

6 

 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับผลประโยชน์ใน 

ระหว่างการตรวจรับงาน 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 

ประกอบการพิจารณา 

3  

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ 

 

1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง

การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

x   

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใชบ้ริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงนิ ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม  
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พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใชบ้ริการ/ผูร้ับมอบ 

ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรอืได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผูใ้ช้บริการ/ผูร้ับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยง

การทุจริต 

คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับ 

ผลประโยชน์ใน

ระหว่างการ ตรวจรับ

งาน ตรวจสอบ 

เอกสาร หลักฐาน 

ประกอบการพิจารณา 

พอใช้ ✓   

 

5. แผนบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ 

พฤตกิารณ์ความ 

เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับ 

ผิด

ชอบ 

เจ้าหนา้ที่ร่วมกับ

ผู้รับจ้าง มกีารลด

ปริมาณงาน เพื่อ

ประหยัด

งบประมาณใน การ

ก่อสร้าง หรือมกีาร

ตรวจรับงานไม่

เป็นไปตามรูปแบบ

รายการ 

เจ้าหนา้ที่เรียก

รับ ผลประโยชน์

ในระหว่างการ 

ตรวจรับงาน 

ตรวจสอบ 

เอกสาร 

หลักฐาน 

ประกอบการ

พจิารณา 

เจ้าหนา้ที่เรียกรับ 

ผลประโยชน์ใน

ระหว่างการ ตรวจ

รับงาน ตรวจสอบ 

เอกสาร หลักฐาน 

ประกอบการ

พจิารณา 

เจ้าหน้าที่เรยีกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง

การ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร 

หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ส่ง

โครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใส 

ในการก่อสร้างภาครัฐ(Construction 

Sector Transparency Initiative : CoST) 

ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค ประชาชนที่

มีส่วนไดส้่วนเสียเข้าร่วม ประชุมและ

เสนอแนะข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงาน 

พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้า ร่วม

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได ้

ตลอดเวลา 

ต.ค. 64– 

ก.ย. 65 

กอง

คลัง 

กองช่าง 

 


