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คํานาํ 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจํานงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การนําเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่า
การดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นําเครื่องมือการประเมินความเส่ียงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างงใด  
 

  เทศบาลตําบลโชคชัย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมคําสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กําหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการน้ี 
เทศบาลตําบลโชคชัย  จึงจัดทําการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต ปี 256๕ เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับความเส่ียง  ตลอดถึงมาตรการและ
การดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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การประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจาํป ี256๕ ของเทศบาลตาํบลโชคชยั  
อําเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา 

 
1. วัตถปุระสงคก์ารประเมนิความเสีย่ง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังน้ัน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเส่ียงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ท้ังน้ี การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหน่ึง ว่า การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสท่ีประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบรหิารจดัการความเสีย่งมคีวามแตกตา่งจากการตรวจสอบภายในอยา่งไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้นําส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กํากบติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   สําหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี  
  องค์ประกอบที ่1   สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 
 



-๒- 
 

  องค์ประกอบที ่2   การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชใ้นการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 
องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมภายในสามรถดําเนินการต่อไปได ้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที ่5 กจิกรรมการกํากบัตดิตาและประเมนิผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลา และเหมาะสม  

 ท้ังน้ี องค์ประกอบการควบคุมภายในแตล่ะองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ จึงจะทําใหก้ารคุมภายในมีประสทิธิภาพ  
 
4. องคป์ระกอบทีท่ําให้เกดิการทจุรติ  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจรติ ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึง่เกิดจากช่องโหว่ของระบบตา่งๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตผุลสนับสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจรติ (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity
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5. ขอบเขตการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ  
 ขอบเขตการประเมินความเสีย่งการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังน้ี  
 5.1   ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมตัิ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุติั อนญุาต

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ
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6. ขั้นตอนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ  
  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังน้ี  

 
 
7. วิธกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง  
 การเตรยีมการเพือ่ประเมนิความเสีย่ง  ตอ้งดาํเนนิการ ดงันี ้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านน้ัน ๆ  โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวข้องกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะทําการประเมนิความเส่ียงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
- เตรียมข้อมลู ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 

 

1 • ระบุความเส่ียง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดทํารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอน 

รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 
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7.1   การระบคุวามเสีย่ง (Risk Identification) 
 การนําข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานน้ัน อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่าน้ัน  และในการประเมินต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เน่ืองจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือความเสี่ยงต่ํา แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องน้ัน ๆ ในการดําเนินงานท่ีไม่อยู่ในข้ันตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเส่ียง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเส่ียงการทุจริตworkshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อ่ืน

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 

 
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาต 
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน ...การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  
ชื่อหน่วยงาน...งานพัสดุ   กองคลัง  เทศบาลตําบลโชคชัย.... 
ผู้รับผดิชอบ...งานพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตาํบลโชคชัย 
 ตารางที่ ๑   ตารางระบุความเสี่ยง  (Know Factor  และ Unknown Factor) 

ที่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

๑ การนํารถส่วนกลางไปใช้ในลกัษณะเพ่ือ
ประโยชนส์่วนตัว หรอืนํารถส่วนกลางไปใช้
ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                  / 

   
ตารางที่ ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ การนํารถส่วนกลางไปใช้ใน

ลักษณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
หรือนําไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

        /   

   
ตารางที่ ๓   SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  ๒  มิต ิ(หรือตารางเมทริกส ์

ระดับความเสีย่ง)   (Rissk level  matrix) ) 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง ระดับความจําเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม 
จําเป็น X รุนแรง 

 การนํารถส่วนกลางไปใช้ใน
ลักษณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
หรือนําไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์           

๒ ๒ ๔ 
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ตารางที่ ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยง คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  ค่าความเส่ียง 
ระดับต่ํา 

ค่าความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง 
ระดับสูง 

การนํารถส่วนกลางไปใช้ใน
ลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
หรือนําไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์        

       ด ี            /  

 
  ตารางที่  ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปอ้งกันการทุจริต 
    ๑. การนํารถส่วนกลางไปใช้ในลกัษณะเพือ่ประโยชน์ส่วนตัว 

หรือนําไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์           
 
 
 

๑. จัดทําบันทึกแจ้งแนวทาง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้
พนักงานเทศบาล ทราบและถือปฏิบัต ิ

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมการใชร้ถส่วนกลางของแต่ละ
สํานัก/กองเพ่ือดําเนินการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒        
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
 

 


