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ค าน า 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ      
ต่างๆ  ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง การ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร
อ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเป็นการเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
ซ่ึงไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก้้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เ้้าระวัง เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมาก้้าย จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565  เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงาตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความ
เสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรอืในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  ของการ       
เ้้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ      
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre–decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ          
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring     
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐานCOSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี     
1991 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและ้่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  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 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัม พันธ์กัน มีอยู่จริงและ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น า ไปสู่ การทุจริต  pressure/Incentive หรือแรงกดดัน                      
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี 
จุดอ่อน และ Rationalization หรือหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Opportunity 
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ 

บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 

5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็นด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ( เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ) 
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน ้าที่ 
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
  การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยงต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 - คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด      
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ) 
 - เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 - เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 - เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 

4
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7. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ล ำดับ ประเด็น/ข้ันตอน/

กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงที่

อำจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อำจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดกำร

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จ ไม่มี ต่ ำ

มำก 
ต่ ำ กลำง สูง สูง 

มำก 
สูงสุด 

1 กำรรับสินบนหรือ
รับของขวัญในรูป
ของเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
ส่งผลให้มีกำร
ตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้
สินบนหรือบุคคลอื่น 

เจ้ำที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่ำง 
กำรตรวจรับ
งำน 
ตรวจสอบ
เอกสำร 
หลักฐำน
ประกอบกำร 
พิจำรณำ 

1.ผู้บังคับบัญชำ
ขำดกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด 
ไว้วำงใจ 
3.เจ้ำหน้ำที่มี
ปัญหำทำง
กำรเงิน 

ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุ
ภำครัฐ 
พ.ศ.2560 

       1. จัดท ำมำตรกำร
ป้องกันกำรรับ
สินบนพร้อมทั้ง
เผยแพร่และแจ้งให้
ปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 
 
2. ผู้บังคับบัญชำมี
กำรควบคุม และ
ติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด 
มีกำรสอบทำนและ
ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

จ ำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
กำรรับ
สินบน 

2 กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบและเสนอ
ควำมเห็นของกำร
อนุมัติ 
อนุญำต ไม่
ด ำเนินกำร
ตำมล ำดับกำรขอ 

เจ้ำหน้ำที่มี
ญำติ 
หรือคนรู้จัก
ที่มำยื่นขอ
ใบรับรองหรือ 
ใบอนุญำตนั้นๆ 
อำจลัดคิวให้
ก่อน 

1.ผู้บังคับบัญชำ
ขำดกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด 
ไว้วำงใจ 

พระรำชบัญญัติ 
กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       1. จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน แผนผัง 
ข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้
ละเอียด 
ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำที่ใน 
หน่วยงำนได้
รับทรำบและถือ
ปฏิบัติให้ 
เป็นแนวทำง
เดียวกัน 
2. ก ำชับให้
เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเสนอ 
เรื่องตำมล ำดับค ำ
ขอ 

จ ำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
กำรไม่
ปฏิบัติตำม
ข้ันตอน
กำร
ปฏิบัติงำน 
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