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คํานํา 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหต ุ
ตางๆ ที่ คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ 
แกปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของ ทุก 
องคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการ 
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาส ท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก เกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตมา
ใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่ม
ภาระงานแตอยางใด องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีบทบาทใน การ 
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะ 
เปนเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดใหทุกสวน ราชการและ
หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม จากทุกภาค
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได องคการบริหาร สวนตําบล
หวยแหง จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรขึ้น เพื่อให หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางใน
การบริหารจดัการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด การทุจริตซึ่งเปนมาตรการปองกัน การทุจริตเชิง
รุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต         1 
องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต          2 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต         2 
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วิธีวิเคราะหความเสี่ยง            3 
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การวิเคราะหสถานะความเส่ียง          4 
เมทริกสระดับความเสี่ยง           4 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง          5 
แผนบริหารความเสี่ยง           6 



ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร ได ดังนั้น             
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมจะ
ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริต ใหแกบุคลากรของ
องคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังน้ี การนําเครื่องมือ ประเมินความ เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยให
เปนหลักประกันในระดับหน่ึงวา การดําเนินการขององคกรจะไมม ีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก เกิดความ เสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวา
องคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมี การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโยใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระ งานแต อยางใด 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปน มาตรการ ปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอน ปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเส่ียงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ การเฝาระวังความ
เสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู และยอมรับจากผูท่ี
เก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง
เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 

 
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่ม ออก ประกาศใชเมื่อป 
1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment) 
หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล หลักการท่ี 3 

คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 



องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม
หลักการที ่10 ควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได
หลักการที ่11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม
หลักการที ่12 ควบคุมใหนโ

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที ่13 องคกรขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร
15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภา
ภายใน 

องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล
หลักการที ่16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง
ปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน
 
4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจ
Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ
จุดออน และ Rationalization หรือ 
Triangle) 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ภารกิจ ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต
อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
Opportunity 

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

Opportunity 

กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)
องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได หลักการที่

มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุม

กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function

อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี ประสิทธิผล

 
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง

ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม
 การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
หวยแหง จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
 

ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

(Information and Communication) 

ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได หลักการที่ 
ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม 

(Monitoring Activities) 

ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม ท้ังน้ี
Present & Function (มีอยูจริงและนําไป

จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี ประสิทธิผล 

หรือแรง กดดันหรือ แรงจูงใจ 
ควบคุม ภายในขององคกรมี

สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 

เฉพาะหนวยงานที่มี
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 

ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 



6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี9 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การะบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

วิธีวิเคราะหความเสี่ยง 
เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ 

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเปนของ 
การเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ ดําเนินงานที่
อาจ กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานที่มี ภารกิจ 
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

ภาครัฐ 



ช่ือกระบวนงาน/งาน  “ โครงการจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บานนายสุพร ภูเลาสิงห-
นายเฮา มีชารี)”  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแลว) 
Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

เจาหนาที่รวมกับผูรับจาง มีการลด ปริมาณ 
งาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการ 
กอสราง หรือม ีการตรวจรับงานไมเปนไป 
ตาม รูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
2.การวิเคราะหสถานะความเส่ียง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน 

ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม หนวยงาน ตาม หนาที่
ปกต ิ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม 
รูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เ
ห
ลื
อ
ง 

ส
ม 

แ
ด
ง 

เ จ า ห น า ท่ี เ รี ย ก รั บ 
ผลประโยชนในระหวาง 
การ ตรวจสอบการดําเนินงาน 

  

✓ 

  

 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 
 
 
 
 



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 

 
ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเส่ียง 
รวม จําเปน x รุนแรง 

เจาหนาท่ีเรียกรับ ผลประโยชน ในระหวาง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
2 

 
2 

 
6 

 
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขัน้ตอน 
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน ระหวางการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ พิจารณา 

3  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน ระหวาง การตรวจรับ
งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

x   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 
พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ ผลงานองคกร 

แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
 



ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่าํ 

คาความเสี่ยง 
ระดับปาน กลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจาหนาที่เรียกรับ ผลประโยชนในระหวาง การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

พอใช ✓   

 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียง กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ 

ความ เสี่ยงการ ทุจริต 
มาตรการดําเนินการปองกันการ 

ทุจริต 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

เจาหนาที่รวมกับผูรับ จาง มีการ
ลดปริมาณ งาน เพื่อประหยัด
งบประมาณใน การ กอสราง
หรือมีการ ตรวจรับงานไมเปนไป
ตามรูปแบบรายการ 

เ จ า หน า ที่ เ รี ย ก รั บ 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ใ น 
ระหวางการ ตรวจ รับ
งาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
พิจารณา 

เ จ า ห น า ที่ เ รี ย ก รั บ 
ผลประโยชนใน ระหวางการ 
ตรวจ รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร  หลักฐาน 
ประกอบการ พิจารณา 

เจาหนาที่เรียกรับ ผลประโยชนใน 
ระหวางการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา 
สงโครงการเขารวมโครงการ ความโปรงใส 
ในการกอสรางภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency Initiative : 
CoST) รวมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค 
ประชาชนที่มีส วนไดสวนเสีย เขารวม 
ประชุมและเสนอแนะขอคิดเห็นในการ 
ดําเนินงาน พรอมทั้งใหภาคประชาชน เขา 
รวมตรวจสอบการดําเนินงาน 
โครงการได ตลอดเวลา 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

กองคลัง กองชาง 

 
 


