
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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คํานํา 

 

การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้าน  ต่างๆ  
ท่ี อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น  
“การบริหารความ เสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผน 
ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับ ภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความ
เสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่าง ๆ  
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ 
แก้ปัญหา การทุจริตที่ยั ่งยืน ซึ ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจํานง 
ของทุกองค์กรท่ีร่วม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับ 
หนึ่งได้ว่าการดําเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส  
ที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า 
องค์กรท่ีไม่มีการนํา เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหนา้ไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

เทศบาลตำบลปัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการ ขับเคล่ือน หน่วยงานภาครัฐ
ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริต จะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ จึงได้ดําเนินงานประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร   
ได้ ดังนั้น การ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม 
ภายในท่ีเหมาะสมจะช่วย ลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือ 
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้ เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินงานขององคก์รจะ
ไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น 
หรือหาก เกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อย กว่าองค์กรท่ีไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความ
เส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่
การเพิ่มภาระ งานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง  
ก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน
ปกติ ของการ เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ปกติที ่ม ีการรับรู ้และ ยอมรับจากผู้ ท่ีเกี ่ยวข้อง(ผู ้น ําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการ
ตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ กํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓(Committee of 
Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม 
ออกประกาศใช้เม ื ่อปี  ๑๕๕๙๒ สําหร ับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ  
๑๗ หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการท่ี ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการท่ี ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
หลักการท่ี ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการส่ังการชัดเจน  
หลักการท่ี ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการท่ี ๖ กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการท่ี ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
หลักการท่ี ๘ พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
หลักการท่ี ๙ ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการท่ี ๑๐ ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
หลักการท่ี ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
หลักการท่ี ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
หลักการท่ี ๑๓ องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการท่ี ๑๔ มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้ 
หลักการท่ี ๑๕ มกีารส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการท่ี ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม ทั ้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & 
Function (มีอยู่จริงและ นําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การ
ควบคุมภายในมี ประสิทธิผล 

๔. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดัน

หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ 
ควบคุมภายใน ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม
ทฤษฎ ีสามเหล่ียมการ ทุจริต (Fraud Triangle)  
Financail Pressure  
Rationalization  
Opportunity 
 
 
 
 
 

Opportunity 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลตำบลปัว จะแบ่งความเสียงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเส่ียงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี  
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การะบุความเส่ียง  
๒. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
๓. เมทริกส์ระดับความเส่ียง  
๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
๕. แผนบริหารความเส่ียง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
๗. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเป็นของ
การเฝ้า ระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการ ดําเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตในเทศบาลตำบลปัว ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

3 



 
 

 

๑.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาตเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

มีความเส่ียงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี  
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน “การตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง 
 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง(Know Factor และ Unknow Factor)  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต Know Factor 
เจ้าหน้าที ่ตรวจรับงานร่วมกับ
ผู ้ร ับจ้าง มีการลดปริมาณงาน 
เพื่อประหยัดงบประมาณในการ 
ก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงาน 
ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 
 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

  
 

 
๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน 

องค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม หน้าท่ีปกติ 
สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  
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ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเส่ียง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เจ้าหน้า ท่ีตรวจ
รับงาน เรียก รับ ผลประโยชน์ ก่อนตรวจรับ
งาน 

 
 

   

 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง  
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเป็น

ของการเฝ้าระวัง 
3 2 1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสียงรวม 
 จําเป็น×รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หล ักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 
 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจร ับง าน  ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

 
1 

 

 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ
ตรวจร ับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หล ักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสีย ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผล ประโยชน์
ในระหว ่างการตรวจร ั บง าน 
ตรวจสอบ เอกสาร หล ักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 
 

 
 

ดี 

ค่าความเส่ียง
ระดับต่ำ 

ค่าความเส่ียง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง
ระดับสูง 
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๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ความเส่ียง กระบวนงาน รูปแบบ
พฤติการณ์
ความเส่ียง
การทุจริต 

มาตรการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผู้รับจ้างมีการลด
ปริมาณงาน เพ่ือ
ประหยัด
งบประมาณใน
การก่อสร้างหรือ
มีการตรวจรับ
งาน ไมเ่ปน็ไป
ตามรูปแบบ
รายการ 

เจ้าหน้าท่ีเรียก
รับผลประโยชน์
ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ 
เอกสาร 
หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียก
รับผลประโยชน์
ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ 
เอกสาร 
หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

๑. ส่งโครงการเข้าร่วม  
โครงการความโปร่งใส  
๒. มีการแต่งตั ้งประชาชน
ร่วม พิจารณา ร่วมตรวจรับ
งาน และให้ประชาชนที ่มี
ส่วน ได้ส่วนเสียเข้าร ่วม 
ประช ุ มและ เสนอแนะ 
ข ้ อ ค ิ ด เ ห ็ น ใ น ก า ร 
ด ํ า เ น ิ น ง าน  แ ละ ร ่ ว ม 
ตรวจสอบการดําเนินงาน 
โครงการได้ ตลอดเวลา 
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

กองช่าง 
กองคลัง 
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