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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จงัหวัดเชียงราย 
 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังน้ัน การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือ
เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี การน าเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหน่ึงว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง  ก่อน
ปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการ  รับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision   
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลั กของ การควบ คุมภาย ในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เร่ิม  ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                  ภายใน  

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

ทั้งน้ีองค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function  
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล  
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังน้ี 
 1. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
 2. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องต้ังแต่แรก ต้ัง
ข้อบ่ชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือให้ข้อมูลเบาะแสน้ันแก่ผู้บริหาร  
 3. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่
เคยรับรูวา่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รูว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไมเปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 
 4. Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown 
Factor) 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ 
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กรมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
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ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง
สุด 

1 การรับสมัคร
บุคคลภายนอก 
เพื่อสรรหา
และเลือกสรร
เป็นพนักงาน
จ้าง 

การจัดท า
ประกาศรับ
สมัคร/การรับ
สมัคร/การจัด
สอบ/การ
ประกาศผล
การสอบ/การ
จัดท าสัญญา
จ้าง 

ความไม่โปร่งใส
ในกระบวนการ
สรรหา 

1. การไม่
ด าเนินการ
สรรหาตาม
ระเบียบ 
2. ความไม่
โปร่งใสในการ
สรรหา 

ด าเนินการ
สรรหา
ตาม
ระเบียบ
อย่าง
เคร่งครัด 

       ด าเนินการสรร
หาอย่างเป็น
ธรรม ชัดเจน 
โปร่งใส และ
สามารถ
ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน แต่งต้ัง
กรรมการ
ก าหนด
หลักเกณฑ์การ
จ้างและการ
สอบทาน พร้อม
ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การสรร
หา และ
เลือกสรร
พนักงาน 
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ท่ี โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

2  การน า
ทรัพย์สินส่วน
ราชการไปใช้
ประโยชน์ 

การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาต 
เช่น อุปกรณ์
ส านักงาน รถ อื่น ๆ  

1. ผู้บังคับ 
บัญชาขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
 
2. ขาดการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
3. ขาดคน
รับผิดชอบ
โดยตรง 
4. ขาด
จิตส านึก 

        1. ด าเนิน 
การจัดท า
ทะเบียน
ควบคุมการ
ใช้งานและ
การเบิกจ่าย
อย่าง
เคร่งครัด 
โดยต้อง
ได้รับการ
พิจารณา
อนุญาตก่อน
น าทรัพย์สิน
ราชการไป
ใช้ 
2. สร้างจิต
ส านักที่ดี
ให้กับ
บุคลากร 
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 โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

3 กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
จัดหาพัสดุ 

เป็นความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิด
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การรับ
ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์
ใดๆ แม้จะเป็น
การรับใน
โอกาสที่
เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมหรือ
ให้กันตาม
มารยาทที่
ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไร
ก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้
และผู้รับ อาจ
ท าให้
บุคคลภายนอก

1. ผู้บังคับ 
บัญชาขาด
การควบคุม
อย่าง
ใกล้ชิด 
ไว้วางใจ 
2. 
เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน 

ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.2543 

       ควบคุม 
ก ากับดูแล
ให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์
วิธีและ
แนวทาง
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างและ
การบริหาร
พัสดุ อย่าง
เคร่งครัด 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรยีน
เกี่ยวกับ
การ
จัดซื้อจัด
จ้างและ
การ
จัดหา
พัสดุ 
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เข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ได้ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

4 มาตรการ
มอบอ านาจ 
อนุมัติ 
อนุญาตสั่ง
การเพื่อลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
ราชการ 
กิจกรรมการ
ขออนุญาต
ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 

1. ประชาชน 
ยื่นค าร้องต่อ
หน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าที่
รับเรื่องและ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน 
หรือทันที
แล้วแต่กรณี 
3. ด าเนินการ
ออกใบอนุญาต
หรือต่อ
ใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่ไม่
ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
เพื่อประวิงเวลาการ
ด าเนินงาน 

การเรียกร้อง
หรือเพิ่ม
ขั้นตอนเพื่อให้
ประชาชนยื่น
ข้อเสนอ หรือ
ทรัพย์สิน เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
ใบอนุญาต 

ด าเนินการ
ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

       ด าเนินการ
ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชน
ได้รับ
พิจารณา
ใบอนุญาต
ตาม
ก าหนด
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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                                                                                                                                        ชื่อผู้รายงาน     สงกราณ   เกเย็น 
         (นายสงกราณ   เกเย็น) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
 
 


