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คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 
ต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี ่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ  
การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั ่งยืน ซึ ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ 
ทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกัน 
ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาส
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคล่ือน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ท่ีกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด  
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองคก์รได้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะไดม้ี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน 
แต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลังของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที ่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 2013 community of 

sponsoring organizations 2013 ซึ่งมาตรฐาน iso เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน zos O 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment)  
หลักการท่ี 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีมีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
หลักการท่ี 4 องค์กรจูงใจรักษาไว้และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี 5 องค์กรผลักดันให้ถูกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  
หลักการท่ี 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control activities)  

หลักการท่ี 10 การควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติงานได้ 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  

หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
หลักการท่ี 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring activities)  

หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี 17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present and Function  
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายใน 
มีประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที ่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 

หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationnalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

 ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ  
 พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558) 

5.2  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
 

Opportunity 
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5.3  ความเส่ียงการ ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
 ภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุความเส่ียง  
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ความเส่ียง  
3. Matrix ระดับความเส่ียง  
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
5. แผนบริหารความเส่ียง  
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
7. จัดทำระบบการบริหารความเส่ียงแต่ 
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 

ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558)  

ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  

                ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
                     ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
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ช่ือกระบวนงาน/งาน “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บริเวณหลังศาลพ่อปู่” 

ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการ
ลดปร ิมาณงานเพ ื ่ อประหยั ด
งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี
การตรวจร ับงานไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ 

  
                                                                 
 

 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
        สถานะสีเขียว   :  ความเส่ียงระดับต่ำ 

      สถานะสีเหลือง  :  ระดับความเส่ียงปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
   ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดุแลได้ 
  สถานะสีส้ม   :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลานคน หลายหน่วยงานภายใน
    องค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
    ตามหน้าท่ีปกติ  
  สถานะสีแดง :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก 
    ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์         
ในระหว ่างการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

 
 

  

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
   ระดับ  3  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริต 
   ระดับ  2  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก 
   ระดับ  1  หมายถึง  เป็นขั้นตอนตอนรองของกระบวนการ 
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  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
      เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับท่ีรุนแรง    
   ระดับ  2  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
      เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับไม่รุนแรง 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ตารางท่ี 3  SCORING  ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ในระหว ่างการตรวจร ับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หล ักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

2 3 6 

 
 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  MUST กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง  SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์   
ในระหว ่างการตรวจร ับงาน          
ต ร ว จ เ อ ก ส า ร  ห ล ั ก ฐ าน
ประกอบการพิจารณา 

3 

 

 
 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์   
ในระหว ่างการตรวจร ับงาน          
ต ร ว จ เ อ ก ส า ร  ห ล ั ก ฐ า น
ประกอบการพิจารณา 

  

X 
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4.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
   ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ดี      :   จัดการได้ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร          
      ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
                         องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน   :   จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
                         ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความข้าใจ  
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์   
ในระหว่างการตรวจร ับงาน          
ตรวจเอกสาร  หล ั กฐาน
ประกอบการพิจารณา 

พอใช้ 
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5. แผนบริหารความสี่ยง 

ความเสี่ยง กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้รับ
จ้าง มีการลดปริมาณ
งานเพื่อประหยัด
งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรือมีการตรวจ
รับงานไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน          
ตรวจเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจรับงานตรวจเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency 
lmitiative:CoST)ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
มีภาคประชาชนและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ในการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กองคลัง,กองช่าง 

 

 

         จ.ส.ต.              
             (นางสาวจิตรลดา กิติราช)   (ศุภพงฐ์ชัย อมรวัฑนานนท์)    (นางเพชรรัตน์ ทองหยอด) 
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              (นางสาวขวัญหทัย เริงยุทธนาชีวิน)          (นายไพรัตน์ ทองหยอด) 
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