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คำนำ 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตางๆ ท่ี
คนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจาเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การแกปญหาการ
ทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนงของ ทุกองคกรท่ีรวมตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับ
หนึ่งไดวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตาบลผาบอง  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบที่กา
หนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได  

องคการบริหารสวนตาบลผาบอง  จึงไดดาเนินการประเมินความเสี ่ยงในองคกรขึ้น เพื่อให
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยง
ดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิด
การทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดาเนิน
การขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการ
เตรียมการปองกันลวงหนาไวโยใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสีย่งการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดาเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพตอไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏบัิติงานทุก
ครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจาก
ทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ(ผูนาสงงานให) เปนลักษณะ 
Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะกากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลกัษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committeeof Sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริม่ออกประกาศใชเมื่อป 1992 สาหรับ
มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment) 

หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกากับดูแล 

หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตาแหนงรับผดิชอบตอการควบคมุภายใน 

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสีย่ง(Risk Assessment) 

หลักการท่ี 6 กาหนดเปาหมายชัดเจน 

หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลมุ 

หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 

หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัตไิด 
องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 

หลักการท่ี 13 องคกรขอมลูท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 

หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมลูภายในองคกร ใหการควบคมุภายในดาเนินตอไปได 
หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 

หลักการท่ี 16 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ท้ังน้ี องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function (มีอยูจริงและ
นาไปปฏิบัติได) อีกท้ังทางานอยางสอดคลองและสมัพันธกัน จึงจะทาใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4. องคประกอบท่ีทาใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจยัท่ีนาไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส 
ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคมุกากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหา
เหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎีสามเหลีย่มการทุจริต (Fraud Triangle) 

 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตาบลเสอเพลอ จะแบงความเสีย่งออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

5.1 ความเสี่ยงการทุจรติท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบรกิาร
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญตัิการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอานาจและตำแหนงหนาท่ี 
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5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

 
1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 
วิธีวิเคราะหความเส่ียง  

เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจา
เปนของการเฝาระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการดาเนินงานท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตาบลเสอเพลอ ท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.การระบุความเส่ียง(Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  

 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอานาจและตำแหนงหนาท่ี  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
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ช่ือกระบวนงาน/งาน “โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสาย หมูท่ี 1 กวาง 6.00 เมตร ยาว 48 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 288 ตารางเมตร 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 
ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด 
งบประมาณในการกอสราง หรือมี 
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม 
รูปแบบรายการ 

  
 

 
2.การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตา 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอานาจควบคุมขามหนวยงาน ตามหนาท่ี
ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจัก ไม
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
เจาหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนในระหวางการ 
ตรวจสอบการดาเนินงาน 

    

3. เมทริกสระดับความเส่ียง 
3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 
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3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

ระดับความจาเปน 
ของการเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเส่ียงรวม 
จาเปน x รุนแรง 

 
เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนในระหวางการ 
ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

2 
 

3 
 

6 
 

 
3.1 ระดับความจาเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน 
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

3 
 

 

 
3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน 
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ำา 
คาความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง 

ระดับสูง 
เจาหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชนใน
ระหวางการ 
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 
 

พอใช 
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5. แผนบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียง กระบวนงาน รูปแบบ

พฤติการณ
ความ 
เส่ียงการ
ทุจริต 

มาตรการดำเนินการ
ปองกันการทุจริต  

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

เจาหนาท่ี
รวมกับผูรับ
จางมีการลด
ปริมาณงาน
เพ่ือประหยัด
งบประมาณใน
การกอสราง 
หรือมีการ
ตรวจรับงานไม
เปนไปตาม
รูปแบบ
รายการ 
 

เจาหนาท่ีเรียก
รับ
ผลประโยชน
ในระหวางการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

เจาหนาท่ีเรียก
รับ
ผลประโยชน
ในระหวางการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา 

สงโครงการเขารวม
โครงการความโปรงใส
ในการกอสรางภาครัฐ
(ConstructionSector 

Transparency 

Initiative :CoST) 

รวมกับกรมบัญชีกลาง 
มีภาคประชาชนท่ีมี
สวนไดสวนเสียเขา
รวมประชุมและ
เสนอแนะขอคิดเห็น
ในการดาเนินงาน 
พรอมท้ังใหภาค
ประชาชนเขารวม
ตรวจสอบการดาเนิน
งานโครงการได
ตลอดเวลา 
 

ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 
 

กองคลัง 
กองชาง 
 

............................... 


