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ค าน า 
 

 ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเสนอการป้องกันการทุจริต คือ การ 
แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจํานงค์ของทุก
องค์กรทีร่่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิ ดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก จึงได้
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือใน
กรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
        - เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก 
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 
 

๑ 



 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
ภายใน 
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและนําไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับ ควบคุม 
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ Opportunity 
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มีโอกาสในการ 
กระทําความผิด 

มีความกดดัน
หรือแรงจูงใจ 

มีข้ออ้างหรือ
เหตุผลสนับสนุน 



 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การะบุความเสี่ยง 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเป็นของการ 
เฝ้าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักที่มีประสิทธิภาพ 
 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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ชื่อกระบวนงาน/งาน “โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณ 
งาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไป 
ตาม รูปแบบรายการ 
 

  
✓ 

 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
 สถานะสีฟ้า : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
   ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
   ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้าม 
   หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
    ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง 
    สม่ําเสมอ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว ฟ้า ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบการดําเนินงาน 

✓    

 
 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
     3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
      ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
      ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
      ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
     3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
      ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
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          ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
      ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

 
2 

 
2 

 
4 

3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

 
2 

 

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

 
x 

  

 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

 
ดี 

 
✓ 

  

 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
ความเสี่ยง 

 
กระบวนงาน 

รูปแบบ 
พฤติการณ์ 

ความ เสี่ยงการ 
ทุจริต 

 
มาตรการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ผู้รับจ้าง มีการลด
ปริมาณงาน เพื่อ
ประหยัด
งบประมาณใน  
การก่อสร้าง หรือ
มีการตรวจรับงาน
ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการ ตรวจ 
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ 
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการ 
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ 
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา ส่ง
โครงการเข้าร่วมโครงการ 
ความโปร่งใส ในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency 
Initiative : CoST) 
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค
ประชาชนที่มีส่วนไดส้่วนเสยี
เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการดําเนินงาน 
พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้า 
ร่วมตรวจสอบการดําเนนิงาน 
โครงการได้ตลอดเวลา 

ต.ค. 6๔ – 
ก.ย. 6๕ 
 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
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