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คาํนํา 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจาก

สาเหตุตาง ๆ ท่ีคนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การ

แกไขปญหาทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตาน

การทุจริตทุกรปูแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งได

วาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ

ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรอืหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเปนการเกิดความเสี่ยหายที่นอยกวาองคกรท่ี

ไมมีการนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไว

โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

เทศบาลตําบลเหนือคลองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวย 

งานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสีย่งการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่งใน

การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตของรัฐตามคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557     เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ที่กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม 
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได 
ในการนี้เทศบาลตําบลเหนือคลอง    จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่   

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของ 

หนวยงาน ประกอบดวยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 256๕ เหตุการณความเสี่ยงและระดับความ 
เสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

             สํานักปลัดเทศบาล

      เทศบาลตําบลเหนือคลอง
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

เทศบาลตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง

มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ท้ังน้ี

การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่งวา

การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับ

ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระอีกตอไป 

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ

หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง

กอนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ

ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ

รับรูและยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน

ลักษณะการกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO 2013 (Committee of sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อ

ป 1991 สําหรบัมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

- หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

- หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับ ดูแล 

- หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 

- หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รกัษาไวและจูงใจพนักงาน 

- หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 2 การประเมนความเสี่ยง (Risk Assessment) 

- หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 

- หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

- หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 



- 2 – 

- หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

- หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

- หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 

- หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 

- หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ  

- หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินการ 

ตอไปได 

- หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอการ

ควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 5  กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

- หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

- หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม 

ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคกรประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน 

มีอยูจริงและสามารถนําไปปฏิบัติไดจึงจะทําใหการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพ 

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต

องคประกอบหรอืปจจัยที่นําไปสูการทุจริตประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 

หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ  คุณภาพการกํากับ ควบคุมภายใน

มีจุดออน และ Rationalization หรือหาเหตุผลสนบัสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต

(FraudTriangle) 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง

2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3. เมทริกซระดับความเสี่ยง

4. การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง

5. แผนบรหิารความเสี่ยง

6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง

8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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7. วิธีการวิเคราะหความเส่ียง

การเตรียมการเพ่ือประเมินความเสี่ยง ตองดําเนนิการดังนี้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาํเนงานที่อาจกอใหเกิด 

การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแกความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต , ความเสี่ยง

การทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของ

การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) 

- เลือกงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมนความเสี่ยงการทุจริต 

- เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือ

เกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น 

อาจประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รปูแบบ พฤติการณความเสี่ยง

ที่เสี่ยงตอการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเร่ืองที่จะ

ทําการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ํา แต

อาจพบวามีความเสี่ยงในเร่ืองน้ัน ๆ ในการดําเนินงานที่ไมอยูในขั้นตอนก็เปนไดโดยไมตองคํานึงวาหนวยงาน

จะมีมาตรการปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงใน

ประเภทความเสี่ยง ซึ่งเปน Known factor และ Unknown factor 

- Known factor คงวามเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน 

คาดหมายวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ําหรือประวัติมีตํานานอยูแลว 

- Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต 

ปญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน 

 ความเสี่ยงการทุจริต ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ

หนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)   

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

การนํารถเทศบาลไปใชในลกษณะเพ่ือ 
ประโยชนสวนตัว หรือนํารถเทศบาลไปใช 
ในกิจกรรมที่ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

 

7.2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายฝาย ภายใน

องคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกคน

ที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง 
1. การนํารถเทศบาลไปใชในลกษณะเพ่ือ 

ประโยชนสวนตัว หรือนํารถเทศบาลไปใช 
ในกิจกรรมที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
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7.3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

7.3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

- ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

- ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก 

- ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 

7.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

- ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

- ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

- ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรยีนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรนุแรง
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

1. การนํารถเทศบาลไปใชในลกษณะเพ่ือ 
ประโยชนสวนตัว หรือนํารถเทศบาลไปใช 
ในกิจกรรมที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 

2 2 4 

7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการไดทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 

พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางคร้ังยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอทรับได มีความเขาใจ 

ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต คณุภาพการจัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การนํารถเทศบาลไปใชในลกษณะ
เพ่ือประโยชนสวนตัว หรือนํารถ
เทศบาลไปใชในกิจกรรมที่ไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ดี  

7.5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดาน 
กระบวนงาน มาตรการดําเนนิการปองกันการ

ทุจริต 
ความเสี่ยงการทจุริตใน
ความโปรงใสของการใช
จายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

การนาํรถเทศบาลไปใชในลกษณะเพื่อ
ประโยชนสวนตัว หรือนํารถเทศบาลไปใชใน
กิจกรรมที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

๑. ตรวจสอบเลขไมลและอัตราการใช
น้ํามันทุกเดือน 
๒. กําหนดใหผูใชรถตองบันทึกขอ
อนุมัติใชรถทุกคร้ัง 
3. จัดทําบันทึกแจงแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการใชและรักษารถยนต ของ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ . 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหพนักงานเทศบาล 
ทราบและถือปฏิบัติ 

๗.๖ กระบวนการรายงานผล

       - รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
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