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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสีย่งด้านการทุจริตเกิดแล้จะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ท่ี
คันหาตน้ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหนเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง
ของ ทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่
คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 1๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
มกราคม ๒๕๖3 
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๑.วัตถุประสงคก์ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการพจริตสมารถจะชวยลดความเสียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์กรได้ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม
มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ถือเป็น
การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ี
พบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่
การเพิ่มภาระได้มีการงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒. การบริหารจัดการความเสียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความ
เสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตาม
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งองค์วาม
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งน าให้  เป็นลักษณะ Pe-Decsonส่วน
การตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-
Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓(Committee 
of Sponsoring Organizations 2๐๑๓  ซึ่งมาตรฐาน COSOเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาตั้งแต่
เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO๒0๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ 17 
หลักการดังนี ้
 องค์ประกอบท่ี ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) 
หลักการท่ี ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการท่ี ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล
หลักการท่ี ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการท่ี ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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หลักการท่ี ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
 หลักการท่ี ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการท่ี ๘ พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

หลักการท่ี ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบพี่ ๓ กิจกรรมการควบคุม(Contiol Activities) 

หลักการท่ี 1๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หลักการท่ี ๑1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
หลักการท่ี 12ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
 หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการท่ี 1๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
 หลักการท่ี 1๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี๕กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินมล(Monitoring Activities) 
  หลักการท่ี ๑6ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 ท้ังนี้ องค์ประอบกรควบคุมภายในแต่ละองค์ปะกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้  อีกท้ังท างานย่างสอดคล้องและส้มพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสทิธิผล 

๔. องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย PressureIncentiveหรือ แรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากซ่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการ
ควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalzationหรือ การหาเหตุผลสนับสนุน
การกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)Opportunity 
 

๕.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
              องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

5.1 ความเสียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกบัการพิจาณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒558) 

5.2ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
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๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
                   5.3.1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ 
                   5.3.2 ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
                  5.3.3 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี ้
 6.1 การะบุความเสี่ยง 
 6.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 6.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 6.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 6.๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 6.๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 6.๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 6.๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 6.๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
7. วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆอธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิ เคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับ
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน
ความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 7.๑การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 

              ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรชื่อกระบวนงาน การบริหารเพื่อป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor) 
 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

 

Unknow  Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

 
เจ้าหน้าท่ีมีผลผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยวกับ 
หาประโยชน์ให้ตน, 
รับผลประโยชน์,ใช้อิทธิพล, 
ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูล 
ลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 

  
 

 

 
 7.๒การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 

สถานะสีส้ม : ความเสียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าท่ี
ปกติ 

 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวช้องกับ
บุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน 
ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร  
  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว 

 
เหลือง 

 
ส้ม 

 
แดง 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยว 
กับหาประโยชน์ให้ตน,รับผลประ 
โยชน์,ใช้อิทธิพล,ใช้ทรัพย์สินทาง 
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อ 
มูลลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 

   
 
 

 

 
 7.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

๑  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการ

ทุจริตสูง 
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสียงในการ 

ทุจริตท่ีไม่สูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ ๓ หมายถึง มีผลระทบต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
 ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายไพการเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางท่ี ๓SCORNG ทะเบียนข้อมูลที่ต้องฝ้าระวัง ๒ มิติ 
 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
     ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าท่ีมีผลผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยวกับ 
หาประโยชน์ให้ตน, 
รับผลประโยชน์,ใช้อิทธิพล, 
ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูล 
ลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 

2 3 6 

 
ตารางท่ี 4ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง   

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลักMUST 

 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยวกับ 
หาประโยชน์ให้ตน,รับผลประโยชน์,ใช้
อิทธิพล,ใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูล 
ลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 
 

3  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6 



 
ตารางท่ี 5 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 1 2 3 

ผลผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยวกับ 
หาประโยชน์ให้ตน,รับผลประโยชน์,ใช้ 
อิทธิพล,ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูลลับทางราการ, 
รับงานนอก,ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 

   

 
  7.๔การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 ปรับปรุง: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคมุความเสียงการทุจริต 

ค่าความเสียง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสียง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในองค์กรเกี่ยวกับ 
หาประโยชน์ให้ตน, 
รับผลประโยชน์,ใช้อิทธิพล, 
ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูล 
ลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 
 

พอใช ้    
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7.5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความเสียง
การทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในองค์กรท าให้
ราชการเกิดความเสียหาย 

 

การบริหารเพื่อ
ป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
เกี่ยวกับหาประโยชน์ให้ตน, 
รับผลประโยชน์,ใช้อิทธิพล, 
ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน,ใช้ข้อมูล 
ลับทางราชการ,รับงานนอก, 
ท างานหลังออกจากต าแหน่ง 
 

 จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
อบต.ทรายขาว 
 

ต.ค.62-30 ก.ย.63 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

                                            
(นายคนอง  พังแพร่                                     (นางจันทนา       คงเกตุ                                       (นายสุรินทร์   สงหนู  
 หัวหน้าส านักปลัด                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                                     
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