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 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ       
ได้ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3         
(พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้งสนับสนุนการใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือป้องกันปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ หรือที่ เรียกกันว่า “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง 
 การป้องกันการทุจริตเป็นการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ      
ที่ 69/25๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิ ดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค  จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
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กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ๒๕๖5  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแค  อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

1. วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า    
ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบหรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒. กำรบริหำรจัดกรควำมเสี่ยงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre - decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการก ากบัติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
๓.  กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 กรอบตามหลักของการควบคุมภาย ในองค์ กร  COSO 2013  (Committee of sponsoring 
Organizations ๒0๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ
ปี ๑๙๙๑ ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒0๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความชื่อตรงและจริยธรรม 

 หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล 

 หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการซัดเจน 

 หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

 หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบท่ี ๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

 หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

 หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

 หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 

 หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี ๕ สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and communication) 
 หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

 หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการต่อไปได ้

 หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม 

 องค์ประกอบท่ี ๕ กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

 
๔.  องค์ประกอบท่ีท ำให้เกิดกำรทุจริต 

 อง ค์ ป ร ะกอบห รื อ ปั จ จั ย ที่ น า ไ ปสู่ ก า รทุ จ ริ ต  ป ระกอบด้ ว ย  แร งก ดดั นห รื อ แ ร ง จู ง ใ จ 
(pressure/Incentive) โอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุม
ภายในมีจุดอ่อน และหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า (Rationalization) ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๕.  ขอบเขตกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.๑  ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ วกใน
การพิจารณาอนุญาตของให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 



การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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 ๕.๒  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ระบุความเสี่ยง 

 2. การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 

 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 5. แผนบริหารความเสี่ยง 

 6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 7. จัดท าระบบการบริหารความเสียง 

 8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
7.  วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 - คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น " โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

(มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต ความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ) 

 -  เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 -  เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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 -  เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 

 ๗.๑  กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 น าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงเฉพาะที่มีการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความ
เสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ 
โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 

คาดหมายไดว้่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติอยู่แล้ว 
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุประเภทความเสี่ยง (Known Factor and Unknown Factor) 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Known factor Unknown factor 
1 การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์   
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ   

 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีขาว  : ไม่มีความเสี่ยง 

 สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่่า 

 สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะแดง  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ่านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
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ระดับ 

ความเสี่ยง 
คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการก่าหนด 
การแสดง 

สีสัญลักษณ์ 

ไม่มี 0 คะแนน ไม่มีความเสี่ยง ขาว 

ต่่า 
(Low) 

1 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเขียว 

ปานกลาง 
(Medium) 

2 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพิ่ม 

สีเหลือง 

สูง 
(High) 

3 คะแนน ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

สีส้ม 

   

 ขั้นที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านแค  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่

ปัจจัยเสี่ยง/

กระบวนงาน

ที่มีโอกาส

เกิดการ

ทุจริต 

เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่

อาจมี

ผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ ไม่มี 

(0) 

ต่ า 

(1) 

กลาง 

(2) 

สูง 

(3) 

1 การน่า

ทรัพย์สิน

ของราชการ

ไปใช้

ประโยชน ์

พนักงานน่า

ทรัพย์สินของทาง

ราชการไปใช้

ส่วนตัว เช่น 

อุปกรณ์สา่นักงาน 

พาหนะ เป็นต้น 

-ผู้บังคับบัญชา

ขาดการดูแล

อย่างใกล้ชิด 

    -สร้างความเข้าใจ ความ

ตระหนักรู้เพื่อปรับ

ทัศนคติในการแยกแยะ

ประโยชนส์่วนตนกับ

ประโยชนส์่วนรวม  

-ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา

ต้องคอยสอดส่องดูแล มิ

ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

ทุกส่วน

ราชการ 

2 การจัดซื้อจดั

จ้าง ขั้นตอน

การตรวจ

การจ้าง 

ตรวจรับพสัด ุ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การจัดซื้อจดัจ้าง

อาจเลือกซื้อร้าน

ในเครือญาติของ

ตนเอง 

-ผู้บังคับบัญชา

ขาดการดูแล

อย่างใกล้ชิด 

    -การส่งเสริมวัฒนธรรม

สุจรติให้กับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทาง

การร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริต 

ทุกส่วน

ราชการ 



 

 

 


