การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี 2565

สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่คน้ หาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง การ
ดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เ้้าระวัง เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หมาก้้าย จึงจัดทาการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการ
ดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้้าย
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดัง นั้นการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงาตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความ
เสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดาเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็ นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริห ารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุ กภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่ อน
ปฏิบั ติงานทุกครั้ง และแทรกกิจ กรรมการตอบโต้ความเสี่ ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เ้้ า ระวั ง ความเสี่ ย งล่ ว งหน้ า จากทุ ก ภาระงานร่ ว มกั น โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความรับ ผิ ด ชอบปกติ ที่ มี ก ารรั บ รู้ แ ละ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงาน) เป็นลักษณะ pre–decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์ก ร COSO 2013 (Committee of sponsoring
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐานCOSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี
1991 สาหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับ ดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและ้่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถดาเนินการต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัม พันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ จึงจะทาให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ
4. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ ป ระกอบหรื อ ปั จ จั ย ที่ น า ไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต pressure/Incentive
หรื อ แรงกดดั น
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่ องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

Opportunity

5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็นด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ( เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 )
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อานาจและตาแหน่ง
หน้าที่
การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

3
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6. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยงต้องดาเนินการ ดังนี้
- คัดเลื อกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ)
- เลือกงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทาการ ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

7. ประเมิน ความเสี่ยงการทุ จ ริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้า ยอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ

1
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ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนกำร
ดำเนินงำน

เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้น

กำรรับสินบนหรือ
รับของขวัญในรูป
ของเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
ส่งผลให้มีกำร
ตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้
สินบนหรือบุคคลอื่น

เจ้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่ำง
กำรตรวจรับ
งำน
ตรวจสอบ
เอกสำร
หลักฐำน
ประกอบกำร
พิจำรณำ

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบและเสนอ
ควำมเห็นของกำร
อนุมัติ
อนุญำต ไม่
ดำเนินกำร
ตำมลำดับกำรขอ

เจ้ำหน้ำที่มี
ญำติ
หรือคนรู้จัก
ที่มำยื่นขอ
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตนั้นๆ
อำจลัดคิวให้
ก่อน

ปัจจัยเสี่ยงที่
อำจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
กำรทุจริต
1.ผู้บังคับบัญชำ
ขำดกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด
ไว้วำงใจ
3.เจ้ำหน้ำที่มี
ปัญหำทำง
กำรเงิน

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุ
ภำครัฐ
พ.ศ.2560

ประเมินระดับของควำมเสี่ยง
ไม่มี

ต่ำ
มำก

ต่ำ

กลำง

สูง

สูง
มำก



สูงสุด

มำตรกำรป้องกัน
เพื่อไม่เกิดกำร
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ

1. จัดทำมำตรกำร
ป้องกันกำรรับ
สินบนพร้อมทั้ง
เผยแพร่และแจ้งให้
ปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
กำรรับ
สินบน

2. ผู้บังคับบัญชำมี
กำรควบคุม และ
ติดตำมกำรทำงำน
อย่ำงใกล้ชิด
มีกำรสอบทำนและ
กำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด

1.ผู้บังคับบัญชำ
ขำดกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด
ไว้วำงใจ

พระรำชบัญญัติ
กำรอำนวยควำม
สะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๘



1. จัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน แผนผัง
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้
ละเอียด
ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนได้
รับทรำบและถือ
ปฏิบัติให้
เป็นแนวทำง
เดียวกัน
2. กำชับให้
เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตำมลำดับคำ
ขอ

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
กำรไม่
ปฏิบัติตำม
ขั้นตอน
กำร
ปฏิบัติงำน
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