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ค าน า 
 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก การประเมินความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และการแสดงเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตที่จะเกิดข้ึนทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยท าให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่
ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
  เทศบาลต าบลดอนก า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้
บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงทุจริต จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 
เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  เทศบาลต าบลดอนก า จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความ
เสี่ยงด้านการทุจรติ ตลอดจนการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และยอมรับจากผู้ที่
เกี่ยวข้องผู้น าส่งงานให้เป็นลกัษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการ
สอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2103 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 
ส าหรับมาตรฐาน COSO 2103 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
  องค์ประกอบที ่1: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
        หลักการที ่1 - องค์กรยึดหลกัความซื่อตรงและจริยธรรม 
        หลักการที ่2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากบัดูแล 
        หลักการที ่3 - คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสั่งการชัดเจน 
        หลักการที ่4 - องค์กร จงูใจ รกัษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
        หลักการที ่5 – องค์กรผลักดันใหทุ้กต าแหนง่รบัผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที ่2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
        หลักการที ่6 - ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
        หลักการที ่7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลมุ 
        หลักการที ่8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 
        หลักการที ่9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที ่3: กิจกรรมการควบคุม (Control   Activities) 
        หลักการที ่10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
        หลักการที ่11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
        หลักการที ่12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได ้
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องค์ประกอบที ่4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information   and Communication) 
        หลักการที ่13 - องค์กรมีข้อมลูที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
        หลักการที1่4  - มีการสื่อสารข้อมลูภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
        หลักการที ่15 - มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ 

          ควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที ่5: กิจกรรมการก ากบัติดตามและประเมินผล   (Monitoring   Activities) 

        หลักการที ่16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
        หลักการที ่17 - ประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ 

                    เหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลกัการจะต้อง Present &  

Function (มีอยูจ่รงิ และ น าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสมัพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปจัจัยที่น าไปสูก่ารทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจงูใจ Opportunity หรือโอกาส ซึง่เกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กร
มีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนบัสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
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5. ขอบเขต 
    เทศบาลต าบลดอนก า จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
             5.1 ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ีภารกจิใหบ้ริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558) 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนก า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การประเมินความเสี่ยงการทจุริต ด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 
การน าทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปใหผู้้อื่นฯ 

  

 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
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 ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว 

 
เหลือง ส้ม แดง 

การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ การน าทรัพยส์ินของ
ราชการไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 

 /   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมคีวามเสี่ยงในการทจุริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมคีวามเสี่ยงในการทจุริตที่ไม่สงูมาก 
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดบั 3 หมายถึง มผีลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากบัดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นมผีลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากบัดูแล//พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดบัไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึง มผีลกระทบตอ่กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมลูที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิต ิ
 
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
ระดับความจ าเป็นของ

การเฝ้าระวัง 
3 2 1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น × รุนแรง 

การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ การน าทรัพยส์ิน
ของราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 

2 2 4 

 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 
การน าทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปใหผู้้อื่นฯ 

2  
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 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1 2 3 

การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ การน าทรัพยส์ิน
ของราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 

 ×  

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับมอบงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่
มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มบีางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร/ผู้รบัมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรอืได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิม่เกดิจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับมอบ
ผลงานและยอมรบัไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 
การน าทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของตนเองหรอืน าไปใหผู้้อื่น
ฯ 

ดี  /  

 

5.  แผนบริหารความเสี่ยง 
 ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
  แผนบรหิารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทจุริต 
 

ที่ รูปแบบ / พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัด 

1 การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ การน าทรัพยส์ิน
ของราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 

- การจัดท าทะเบียนคุมทรัพยส์ินของ
ราชการ 
- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล
ทรัพยส์ินของราชการ 
- สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
 

จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยส์ินของทางราชการ การน า
ทรัพยส์ินของราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 
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6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

 
ท่ี 

มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - การจัดท าทะเบียนคุมทรัพยส์ิน
ของราชการ 
- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล
ทรัพยส์ินของราชการ 
- สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
 

การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ การน าทรัพยส์ิน
ของราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผูอ้ื่นฯ 

/   

 
สถานะสเีขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ตอ้งท ากิจกรรมเพิม่ 
สถานะสเีหลือง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรยีมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง  3 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายงานยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กจิกรรม เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทจุริตไมล่ดลง ระดบัความรุนแรง  3 
 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 7.1 (สถานะสเีขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อไป 

ความสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพ่ิมเติม 
การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ การน าทรัพยส์ินของ
ราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปใหผู้้อื่นฯ 

- 

 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสีย่ง 
 ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ การน า
ทรัพยส์ินของราชการไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อื่นฯ 
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9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลดอนก า 

ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  
โอกาส/ความเสี่ยง การน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรอืน าไป

ให้ผู้อื่นฯ 
สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มด าเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรงุแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 

ผลการด าเนินการ - 
 
     
 
 
 
 

 

 


