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คำนำ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหา

ต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต  คือการแก้ปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริต ที่
ไม่คาดคิด  โอกาส  ที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้   เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  เทศบาลตำบลไชย
มงคล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ  ที่บริหารงานภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล  เพื่อลด
ปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ได้มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ เทศบาลตำบลไชยมงคล  จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานมี
มาตรการ  ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         สำนักปลัดเทศบาล 
         เทศบาลตำบลชัยมงคล 
         มกราคม  2565 
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สารบัญ 
เรื่อง              หน้า 
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง การทุจริต      1 
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   1 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       1 
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต        2 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต       2 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       3 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง         3 
การระบุความเสี่ยง         4 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง        4 
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง         4 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง        5 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ 
ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต 
ให้แก่บุคลากร ขององค์กรถือเป็นการป้องกัน การเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความ
เสี่ยง มาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีท่ีพบการทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้   เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้า ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ
หรือ แนวทางท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงาน ในลักษณะ ที่ทุกภาระงานต้องปฏิมาประเมินความ 

เสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน ปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ 
กำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ  Post-  Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน  COSO 2013  (Committee  of   

Sponsoring  Organizations  2013)  ซึ่งมาตรฐาน  COSO  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี  1992  สำหรับมาตรฐาน  COSO  2013  ประกอบด้วย 5  องค์ประกอบ  17  หลักการดังนี้ 
 องค์ประกอบที่  1  สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment) 
  หลักการที่ 1 การยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กรจูงใจรักษาไว้และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมิน ความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
 หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สาระสนเทศการสื่อสาร (Information  and  Communication) 
 หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก  ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 

       ภายใน 
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring  Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลาและเหมาะสม 
 ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบหลักการ จะต้อง Present  &  Function  (มีอยู่
จริงและนำไปปฏิบัติได้)  อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย  Pressure/Incentive  หรือแรงกดดัน 

หรือแรงจูงใจ  Opportunity  หรือโอกาส  ซึ ่งเกิดจาก ช่องโหว่ของระบบต่างๆ  คุณภาพการควบคุมกำกับ  
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  และ Ratoonalization หรือ  การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมกันทุจริต  Fraud  Triangle 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลตำบลไชยมงคล  จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น  3  ด้านดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต ( เฉพาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณา  อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 

Opportunity 
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5.2 ความเสี่ยงการ  การทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ 
Opportunity 

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน การบริหารความเสี่ยง 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยง จากกระบวนการทำงานต่างๆ  อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ์  เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  กับระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง  และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง  ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน เทศบาลตำบลไชยมงคลที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง  (Risk  Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภาระกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการ  พ.ศ.  2558) 
  ความเสี่ยงการ  การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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ชื่อกระบวนงาน/งาน  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตาราง ที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง  (Know  Factor  และ Unknow  Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงทางทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 Know  Factor 

เคยเกิดขึ้นแล้ว 
Unknow  Factor 
ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

- อาหารมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน 
- อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 

 

 / 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยง ตามไฟสีจราจร  มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว  :   ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้าม
หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คน
ที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามสีไฟจราจร)       
โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต/ เขียว เหลือง ส้ม แดง 

- อาหารมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน 
- อาหารไม่ถูกหรอกโภชนาการ 

 

✓    

3. ระดับเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
3.1 ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3  หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึงเป็นขั้นตอนรอง ของกระบวนการ 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3  หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงานกำกับดูแล/    
                       พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน   ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ 2  หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ 
                       พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1  หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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ตารางท่ี  3  SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  2  มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ  3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

- อาหารมีความจำเป็นไม่เพียงพอ
สำหรับเด็ก  

- อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 
 

 
3 

 
3 
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3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนร้อง  
SHOULD 

- อาหารมีความจำเป็นไม่เพียงพอ
สำหรับเด็ก  

- อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 
 

3  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

- อาหารมีความจำเป็นไม่เพียงพอ
สำหรับเด็ก  

- อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 
 

  x 

 
4 การประเมิน การควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
 ดี  :  จัดการได้ทันทีทุกท่ีที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
        ไม่มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้  :   จัดการ ได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ 
             มอบ  ผลงานองค์กร  แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
 อ่อน  :  จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงบางส่วน  การจัดการ เพ่ิม เกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
            ถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  


