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ค าน า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 

ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ 
แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส 
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า 
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ 
ทุจริตประพฤตมิิชอบได ้

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้ 
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น 
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
 หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล                        
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน                   
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่  4 สารสนเทศและการสื่ อสาร  (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
    ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดัน

หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

                                                  

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี 
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
 
 
 
 
 

Opportunity 
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การะบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                    เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆอธิบายรูปแบบ พฤติ การณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ที่มีประสิทธิภาพ 

                     1.การระบุความเสี่ยง(RISK Identification)             
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

                     ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

                       ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
                       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
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            ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

         3 2 1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

      3 2 1 

      ค่าความเสี่ยง 

          รวม 

    จ าเป็น X รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง 
ตรวจรับงานตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

 

             2 

 

               2 

 

             6    

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   กิจกรรมหรือขั้นตอน 

       หลัก MUST 

 กิจกรรมหรือขั้นตอนของ 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง 
ตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

              3  

                

   3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

            1               2              3 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง 
ตรวจรับงานตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

 

             x 

 

                

 

                 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (RISK-Control Matrix Assessment) 
           ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ /ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ในระหว่างการตรวจรับงาน
ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

           พอใช้                        

   
   
   
   

   
     5 แผนการบริหารความเสี่ยง 
    ความเสี่ยง    กระบวนงาน  รูปแบบ 

พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ผู้รับจ้าง มีการ
ลดปริมาณงาน 
เพ่ือประหยัด
งบประมาณใน
การก่อสร้าง 
หรือมีการตรวจ
รับงานไม่เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการ 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์
ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์
ในระหว่างการ 
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณา ส่งโครงการเข้า
ร่วมโครงการความโปร่งใส 
ในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector 
Transparcency 
Initiative :CoST)ร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง มีภาค
ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าร่วมประชุมและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ให้ภาคประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการได้ ตลอดเวลา 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

กองคลัง 
กองช่าง 
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                                           รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
การประเมินความเสีย่งการทุจรติของ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนิน 
งาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

                                
               ประเมินระดับของความเส่ียง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผล 
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

 ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1  เจ้าหน้าที่เรียก
รับ
ผลประโยชน์
ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

-เจ้าหน้าที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์
ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

1.ผู้บังคับบัญชา
ชาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิดและ
ไว้วางใจ 
 

-กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ที่
เกี่ยวขอ้ง 
-หนังสือ
สั่งการ
ต่างๆ 

          เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา ส่ง
โครงการเข้าร่วม
โครงการความ
โปร่งใส ในการ
ก่อสร้างภาครัฐ
(Construction 
Sector 
Transparcency 
Initiative :CoST)
ร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง มี
ภาคประชาชนที่มี
ส่วนได้สว่นเสียเข้า
ร่วมประชุมและ
เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน พร้อม
ทั้งให้ภาค
ประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน
โครงการได้ 
ตลอดเวลา 

จ านวน
เร่ือง
ร้อง 
เรียน
เกี่ยว 
กับการ
ทุจริต
เจ้า 
หน้าที่
เรียกรับ
ผลประ 
โยชน ์
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