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คํานํา 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ ตางๆ ท่ี
คนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ 
แกปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของ ทุก
องคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่ง
ไดวาการดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาส ท่ีจะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ี
ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีบทบาทในการ ขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ เปน
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ 
แหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติ มิชอบท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ 
ทุจริตประพฤติ มิชอบได  

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จึงไดดําเนินงานประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให หนวยงานมี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การทุจริตซ่ึง
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร ได ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือ ประเมินความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินงานขององคกรจะไมมี การทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก เกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระ งานแต
อยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ รับรู
และยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน 
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่ม ออก
ประกาศใชเม่ือป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล  
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน  
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 

 
 



องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  
หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุม 

        ภายใน  
องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring- Activities)  

หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

         ท้ังนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง 
          Present & Function (มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยาง 
          สอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี ประสิทธิผล  

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎ ี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ 
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
 อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี Opportunity 
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ  

 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้  
1. การระบุความเสี่ยง . 
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  



6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

วิธีวิเคราะหความเส่ียง  
เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ 

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเปนของ
การเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ ดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 
    

ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใชจายงบประมาณ และการบริหาร 
จัดการทรัพยากร ภาครัฐ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

ชื่อกระบวนงาน/งาน “โครงการกอสรางถนน คสล.  เสนหนองโก-โคกสูง (2000 เมตร) 
ตารางท่ี 1 ตารางระบบความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor)  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor  
(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknow Factor  
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 
ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด 
งบประมาณในการกอสราง หรือมี 
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม 
รูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
2.การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง  
    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
สถานะสีสม  : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 

 ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม 
 หนวยงาน ตาม หนาท่ีปกติ  

สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม 
 รูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือ 
 อยางสมํ่าเสมอ  



ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวาง
การ ตรวจสอบการดําเนินงาน 

✓    

 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง   
ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/  
                      เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
                        เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู  

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ  
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความจําเปน ของ
การเฝาระวัง 3 2 1 

ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ 3 2 1 

คาความเสี่ยงรวม จําเปน 
x รุนแรง 

เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนในระหวาง
การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

2 3 6 

 
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน 
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

3  

 
 
 
 



3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน 
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

  x 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  
ดี  : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 
            ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม  
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ ผลงาน 
             องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
ออน  : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 
             ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนใน
ระหวางการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

พอใช  ✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. แผนบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง กระบวนงาน 
รูปแบบพฤติการณความ เสี่ยง

การทุจริต 
มาตรการดําเนินงานปองกันการ

ทุจริต 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง 
มีการลดปริมาณงาน เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณใน 
การกอสราง หรือมีการ

ตรวจรับ งานไมเปนไปตาม
รูปแบบ รายการ 

เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนในระหวาง

การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 

หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนในระหวางการ 

ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 

ประกอบการพิจารณา 

มีภาค ประชาชนท่ีมีสวนไดสวน
เสียเขารวม ประชุมและ

เสนอแนะขอคิดเห็นในการ 
ดําเนินงาน พรอมท้ังใหภาค
ประชาชนเขา รวมตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการได 

ตลอดเวลา 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
กองคลัง กอง

ชาง 
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