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๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที ่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ 
การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่ง                     
วา การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาศที่ประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ
เครื ่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพระไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระอีกตอไป 

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ 
การทจุริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป  

๒. การบริหารจักการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานกอนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน
ปกติ ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่
มีการรับรูและยอมรับผูที่เกี ่ยวของ (ผูนำสงงาน) เปนลักษณะ pre - decision สวนการตรวจสอบภายในจะ
เปนลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post - decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO ๒0๑๓ (Committee of sponsoring 
Organizations ๒0๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อ
ป ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒0๑๓ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี ้
  องคประกอบที่ ๑ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ ๑ องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการท่ี ๒ คณะกรรมการการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับ ดูแล 
  หลักการท่ี ๓ คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการท่ี ๔ องคกร จงใจ รักษาไว และจงใจพนักงาน 
  หลักการท่ี ๕ องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

  องคประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการท่ี ๖ กำหนดเปาหมายชัดเจน 
  หลักการท่ี ๗ ระบุตำและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
  หลักการท่ี ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการท่ี ๙ ระบุการและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 



 
 

  องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการท่ี ๑0 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  หลักการท่ี ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
  หลักการท่ี ๑๒ ควบคุมใหนโยบายสามสารถปฏิบัติได 

  องคประกอบท่ี ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
  หลักการท่ี ๑๓ องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินตอไป
ได 
  หลักการที่ ๑๕ มีการสื ่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที ่อาจจะกระทบตอการ
ควบคุมภายใน 

  องคประกอบท่ี ๕ กิจดรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการท่ี ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการท่ี ๑๗ ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาสม 

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยูจริง
และสามารถนำไปปฏิบัติได จึงจะทำใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

๔. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต 
องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรง

กดดัน หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกำกับ
ควบคุมภายในมี จุดออน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยม
การทุจริต Fraud (Triangle) 

  

Opportunity 



 
 

๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณาเฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ อนุญาต (เฉพาะ

หนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตรงหนาตำแหนงหนาท่ี 
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
 

 

  

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่

การใชจายงบประมาณ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 



 
 

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง 

 การเตรียมการเพื่อประเมินความเส่ียง ตองดำเนินการ ดังนี ้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริต (มาจาก ๓ ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติ

พิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนง

หนาที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) 

- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

- เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑

๒ 

๓ 

๔ 

๖ 

๕ 

๗ 

๘ 

๙ 

 ระบุความเสียง

 เมทริกส์ระดบัความเสียง 

 ประเมินการควบคมุความเสียง 

 แผนบริหารความเสียง 

 การจดัทํารายงานผลการเฝา้ระวงัความเสียง 

 จดัทําระบบการบริหารความเสียง 

 การจดัทํารายงานบริหารความเสียง 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสียง 

 การวิเคราะห์สถานะความเสียง 



 
 

การตรวจสอบความเสี่ยงในภาพรวมของการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๑  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 การนำขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที ่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ ่งในการปฏิบัติงานนั ้น อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอยจึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงที่
เสี่ยงตอการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่ 
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แตอาจ
พบวามี ความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงานจะมี 
มาตรการปองกันการทจุริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นำขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภท
ความเปน Known factor และ Unknown factor 
 

Known factor ความเสี ่ยง ปญหา/พฤติกรรมที ่ เคยเกิดขึ ้น เคยรับรู ว าเคยเกิดมากอน 
คาดหมายวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีทำงานอยูแลว 

Unknown factor ปจจัยความเสี ่ยงที ่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

  

 

งานด้านการพิจารณาอนมุตัิ อนุญาตทางราชการ 

กระบวนงาน การปฏิบตังิานในภาพรวมขององค์กร 

รายละเอียดขนัตอน  แนวทางหรือหลกัเกณฑ์และ 

ระเบียบทีเกียวข้องในการปฏิบติังาน 



 
 

 

workshop 
การระดม

สมอง 

การออกแบบ

สอบถาม 

ถกเถียง หยิบยก

ประเด็นทมีี

โอกาสเกิด 

การสมัภาษณ์ 

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบตัิกบั

องค์กรอนื 

เทคนิคในการค้นหา 

ความเสียงการทจุริต 

Risk 
Identification 

Risk 
Identification 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ป พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 

 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

ชื่อกระบวนการงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

ผูรับผิดชอบ  สำนักงานปลัด  โทรศัพท  036-790033 

 

ตารางที ๑ ระบคุวามเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Known factor Unknown factor 
๑ การปฏิบตัิของเจาหนาที่ในองคกรปฏิบัติ

ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
อาจจะเกิดขอผดิพลาดไดเพราะไมไดรับ
การพัฒนาทางดานเขารับการฝกอบรม 
และตัวระเบียบหรือขอกฎหมายมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอซึ่งอาจจะทำให
เจาหนาที่ขององคกร มีขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดขึน้ได 

 √ 

 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 

-  ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี

โอกาสเกิดข้ึนซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยูแลว √ Known factor 

-  ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 



๗.๒  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 การนำขอมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต

ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 สถานะสีเหลือง คอื ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม

รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ำเสมอ 

  

 ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่
โอกาส/ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 
เขียว เหลือง สม แดง 

๑. การปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
องคกรปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวของ
อาจจะเกิดขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการพัฒนา
ทางดานเขารับการฝกอบรม 
และตัวระเบียบหรือขอ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอซึ่งอาจจะทำให
เจาหนาท่ีขององคกร มี
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาด
เกิดขึ้นได 

√    

 

 ๗.๓  เมทริกสระดับความเสี่ยง 

  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก(สีสม 

กับ สีแดง)จากตารางที่ ๒ มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝา

ระวัง มีคา ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน 

must หมายถึงความจำเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูในระดับ 

๓ หรือ ๒  



- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน Should 

หมายถึงจำเปนต่ำ ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should คือ อยูในระดับ ๑ 

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholder รวมถึงงาน

กำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรอื ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยู 

๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูที่ ๒ 

หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ 

กระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒ 

ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเปนของการ

ระวัง 
๓   ๒   ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓   ๒   ๑ 

คาความเสี่ยง
รวมจำเปน + 
รุนแรง 

๑ การปฏิบัติของเจาหนาที่ใน 
องคกรปฏิบัติตามระเบียบและ 
กฎหมายที่เก่ียวของอาจจะเกิด 
ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการ 
พัฒนาทางดานเขารับการ 
ฝกอบรม และตัวระเบียบหรือขอ 
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู 
เสมอซึ่งอาจจะทำใหเจาหนาที่ 
ขององคกร มีขอบกพรองหรือ 
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นได 

๒ ๑ ๓ 

 

๗.๔  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 การนำคาความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีการควบคุม

การทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคณุภาพการจัดการ จะแบงออกเปน ๒ ระดับ 

ดังนี้ 

 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร

ไมมีผลเสียทางการเงิน  

 



 พอใช : จัดการโดยสวนใหญ มีบางครั้งยงัจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน

องคกร แตยอมรับได มีความพอใจ 

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกร และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

 ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การปฏิบัติของ
เจาหนาที่ในองคกร
ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เก่ียวของอาจจะ
เกิดขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการ
พัฒนาทางดานเขา
รับการฝกอบรม
และตัวระเบียบ
หรือขอกฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอซึ่งอาจจะ
ทำใหเจาหนาที่ของ
องคกร มี
ขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น
ได 

ปานกลาง  √  

 


