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คํานํา 
 

 การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได ถาเกิด
การทุจริตแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ ที่คนหาความจริงไดคอนขางยาก 
จึงจําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตไวลวงหนา การปองกันการทุจริต คือ การ
แกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซ่ึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปน
เจตจํานงขององคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวา
องคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันไว
ลวงหนา โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้นมา 
โดยมีการจําแนกและกําหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเปน 3 ดาน คือ 1) 
ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของ
การใช อํานาจและตําแหนงหนาที ่ 3) ความเสี ่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช จ าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงการทุจริตในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนที่ 1 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงและการทุจริต 

 

 
ความหมายของความเสี่ยง ผลประโยชนทับซอน และการทุจริต 
  ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ความไมแนนอนของผลลัพธตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น เปนการคาดเดา
เก่ียวกับสิ่งท่ีไมแนนอน ซึ่งผลลัพธของความเสี่ยงดังกลาวจะขึ้นอยูกับความนาจะเปนของผลลัพธที่อาจจะ
เกิดข้ึนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ความเสี่ยงในการเงิน ความเสี่ยงในการบริหาร การประเมินความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจะพิจารณาจากผลลัพธที่จะเกิดขึ้น และความนาจะเปนของผลลัพธน้ันๆ (จาก
พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพครั้งท่ี 3) 
  ความเสี่ยงในความหมายของการดําเนินชีวิตประจําวัน คอื สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือคาด
ไมถึง เชน เดินเลนอยูดีๆ ก็มีวัตถุลอยฟาหลนมาโดนหัวเรา เปนตน บางครั้งเราอาจจะพอเขาใจวาทําสิ่ง
นั้นเปนเรื่องเสี่ยงแตอยากทําดู หรือไมมีทางเลี่ยงก็ตองเสียงเอา เชน การเดินเทาเปลาในท่ีเปลี่ยวอาจจะ
โดนงฉูก หรือตะขาบตอยไดแตไมมีรองเทาและจําเปนตองไปหาอาหารมากิน มันก็เลยตองเสี่ยงเอาอยางนี้
ก็เปนได ดังความหมายในพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งนิยาม 
“เสี่ยง” ไววาลองเผชิญดู หรือลองทําในสิ่งที่อาจจะใหผลไดสองทาง คือ ผลทางดี หรือทางไมดี เปนตน 
แตความเสี่ยงตามความหมายในทางวิชาการ โดยเฉพาะในการบริหาร หรือการจัดการนั้นมีการอธิบายที่
แตกตางไปจากความเสี่ยงในความหมายปกติท่ีกลาวมาแลวขางตน ดังน้ี 
  Berg (2010) ใหความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงวา เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันหรือการดําเนินงานในองคกร มีผูใหนิยามความเสี่ยงไวหลากลักษณะแตกตางกันแต
โดยทั่วไปจะหมายถึง ความไมแนนอนของผลลัพธที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งและสิ่ง
ที่มีอิทธิพลท่ีจะสงผลตอผลลัพธในการดําเนินงานขององคกร อาจจะเปนเหตุการณหรือผลของเหตุการณท่ี
สงผลตอการดําเนินงานซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  Mordent (2007) นิยามความเสี่ยงในมุมมองของนักยุทธศาสตรวาเพ่ือประโยชนสูงสุดในการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงในการตัดสินใจขึ้นอยูกับคุณลักษณะสองประการตอไปนี้ คือ ประการ
แรกความรูเก่ียวกับทางเลือกที่จะตัดสินใจมีมากนอยเพียงใด และประการที่สองคือความรูเก่ียวกับผลลัพธ
ที่จะเกิดจากทางเลือกแตละทางเลือกที่ใชประกอบการตัดสินใจ 
  Robbins และ Coulter (2005) นิยามความเสี่ยงไววา เปนสถานการณที่ผูตัดสินใจในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งยังพอจะคาดเดาผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกลาวไดในระดับหนึ่ง 
แปลวาคาดเดาผลลัพธไดมากก็จะมีความเสี่ยงนอยและในทางตรงกันขาม ถาคาดเดาไดนอยก็จะมีความ
เสี่ยงสูง 
  จากแนวคิดและนิยามความเสี่ยงที่นําเสนอไปขางตน พอสรุปไดวา ความเสี่ยงเปนสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เราคาดไมถึงอันเนื่องมาจากความรูและขอมูลที่เรามีอยูขณะท่ีมีการวางแผน
ดําเนินการนั้นยังไมชัดเจน หรือมากพอที่จะตัดสินใจไดดีกวาที่วางแผนไว อยางไรก็ตามหากผูบริหารและ
คณะทํางานไดตระหนัก ตั้งขอสังเกต และระบุสิ่งที่พึงระวังไว ตั้งแตตน หรือเมื่อมีความรูและขอมูลใหมท่ี
พอจะคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค ก็จะไดหาทางปองกัน
หรือแกไขไดทันเวลาก็จะทําใหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกรลดลงหรือไมเกิดขึ้นได 
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  ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest : COI) สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยามคําวา 
“ผลประโยชนทับซอน” คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา 
หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ    
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก ซึ่งเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะนําไปสูการทุจริตตอไป 
  สํานักมาตรการปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. โดยศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ ให
คํานิยามของ Conflict of interest หรือการขัดกันแหงผลประโยชน หมายถึง สภาวการณ สถานการณ
หรือขอเท็จจริงที่บุคคลมีอํานาจหนาที่ท่ีจะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ตามอํานาจหนาท่ีเพื่อสวนรวม เพ่ือหนวยงาน หรือเพื่อองคกร แตตนเองมีผลประโยชนสวนตนเก่ียวของ
อยูในเรื่องนั้นๆ 
 การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
  สถานการณท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจอยูในสภาพสับสนระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชนสวนตน สงผลใหเกิดการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของ
ผูนั้น ขาดอิสระ ไมเปนกลาง เบ่ียงเบนออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
 พฤติกรรมแบบใดที่เขาขายผลประโยชนทับซอน ไดแก 
  1. การรับผลประโยชน เชน การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบตางๆ 
สงผลใหเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญน้ัน 
  2. การใชตําแหนงหนาที่เพื่อหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครวั หรือพวกพอง 
  3. การรับงานนอก เชน การเปนที่ปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง การใชเวลา/ทรัพยสินของ
ราชการในการทํางานนอกที่ไมใชอํานาจหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
  4. การเปดเผยขอมูลลับของราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน เชน เปดเผยคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ในกรณีการจัดซื้อ-จัดจางของหนวยงาน 
  5. การนําทรพัยสินของราชการไปใชในงานหรือกิจการสวนตัว 
  6. การใชอิทธิพลโดยตําแหนงหนาที่ เพื่อเรียกรับผลตอบแทนจนสงผลใหเปนคุณหรือโทษแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 
  7. การทํางานหลังออกจากตําแหนง เชน การใชประโยชนจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมาเรียก
รับผลประโยชน/ผลตอบแทนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน การรับตําแหนงที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
หลังจากเกษียณอายุราชการในตําแหนงอุตสาหกรรมจังหวัด 
  การทุจริต (Corruption) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดให ความหมายวา (1) ความ
ประพฤติชั่ว ถาเปนความประพฤติชั่วทางกายเรียกวา กายทุจริต ถาเปนความประพฤติชั่วทางวาจา 
เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนความประพฤติชั่วทางใจ เรียกวา มโนทุจริต (2) โกง เชน ทุจริตในการสอบ คด
โกง ฉอโกง เชน ทุจริตตอหนาท่ี (3) ไมซื่อตรง เชน คนทุจริต 
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  ประมวลกฎหมายอาญาใหคํานิยามไวในมาตรา 1 (1) ไดบัญญัติ “โดยทุจริต” หมายความวา 
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 4 ไดบัญญัติ “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง 
หรือหนาที่หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง หรือ
หนาที่ทั้งท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 –  2564) 
ไดระบุนิยามและรูปแบบของการทุจริตเปน 7 ประเภท ไดแก 
  1) การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐระดับสูงเพื่อ
บิดเบือนนโยบายหรือการใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับผลประโยชน
จากการใชทรัพยากรของชาติ 
  2) การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรฐัระดับกลางและ
ระดับลางตอประชาชนท่ัวไป โดยการใชอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ 
 3) การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การใหหรือสัญญาวาจะใหผลประโยชนท้ังในรูปของ
เงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
  4) การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจาหนาท่ีองคกรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในหนาที่ราชการ มาใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม
เก่ียวของ 
  5) การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการคัดเลือกบุคคล
จากสายสัมพันธทางการเมืองหรือเครือขาย (Connection) เพื่อเขามาทํางานหรือเพื่อไดรับผลประโยชน
โดยไมคํานึงถึงคณุสมบัติและความเหมาะสม 
  6) การเลือกที่รักมักท่ีชัง (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวกโดยเจาหนาท่ี
ของรัฐจะใชอํานาจที่มีในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด 
โดยไมคํานึงถึงคณุสมบัติและความเหมาะสม 
  7) ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวมอันเกิดจากที่บุคคลตองมีหนาที่หรือสถานะมากกวา 1 สถานะ 
  ดังน้ัน จากแนวคิด นิยาม และกฎหมายที่กลาวไปขางตน อาจสรุปไดวาความหมายของการทุจริต 
ไมมีขอบเขตนิยามท่ีเปนมาตรฐานเหมือนกันในระดับสากล แตมีความเหมือนกันตรงท่ีถือเปนการกระทํา
ผิดอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจหนาท่ีหรือกระทําโดยผูมีอํานาจหนาที่ เปนปรากฏการทางสังคม
ที่แสดงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เกิดขึ้นไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปนการกระทําท่ีอาจถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได และมักเปนพฤติกรรมท่ีซับซอน ซอนเรน ปดบัง บิดเบือน ที่พิสูจนหรือ
ตรวจสอบไดยาก 
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รูปแบบของการทุจริต (แนวคิด HEIDENHEIMER, 1978) 
  การทุจริตสีดํา  หมายถึง การทุจริตที่คนสวนใหญเห็นพองตองกันวามีความผิดและสมควรถูก
ตําหน ิ
 การทุจริตสีเทา  หมายถึง การกระทําที่คนสวนหนึ่งเห็นวาควรถูกลงโทษ แตอีกสวนหนึ่งเห็น
แตกตางออกไป และคนสวนใหญมีความเห็นคลุมเครือ 
 การทุจริตสีขาว  เปนการกระทําท่ีคนสวนใหญ โดยเฉพาะชนชั้นนําในสังคมเห็นวายอมรับได 
เชน การแซงแถว การใชอภิสิทธิ์ การใหคาน้ํารอนนํ้าชา เปนตน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 
  ทฤษฎีอุปถัมภ 
  1. จากโครงสรางของสังคมมีความสัมพันธในลักษณะการพึ่งพาอาศัยในความเทาเทียมกัน โดยที่
ตางฝายตางมผีลประโยชนตางตอบแทน 
  2. ความสัมพันธดังกลาวมีองคประกอบของความเปนมิตรรวมอยูดวยแตเปนมิตรภาพอยูดวย แต
เปนมิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ คือ อีกฝายหนึ่งมีอํานาจเหนือกวาอีกฝายหนึ่งมากเกินไป 
  3. เปนระบบซึ่งมีการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกัน ทําใหเกิดพวกพองในองคกร ทําใหงายตอการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและยากตอการตรวจสอบ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับลําดับชั้นความตองการของมาสโลว เปนการเนนย้ําความตองการของมนุษยซึ่งมี
ความตองการไมมีที่สิ้นสุด ไดแก 
  1. ความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความตองการประจักษตน 
  2. ความตองการที่จะไดรบัการยกยองและเปนที่ยอมรับ 
  3. ความตองการในสังคม ความรกัและความเปนเจาของ 
  4. ความตองการในความปลอดภัยและความมั่นคง 
  5. ความตองการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ 
 ทฤษฎีการทุจริต 
  ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนเม่ือมีปจจัย 3 ประการ คือ ความไมซื่อสัตย โอกาสท่ีเอ้ืออํานวย และสิ่งที่เราหรือ
ปจจัยเรา ไดแก 
  1. ความไมซื่อสัตย  เมื่อมนุษยยังมีความตองการ ความโลภ แมถูกสะกดดวยจริยธรรม คุณธรรม 
และบทลงโทษทางกฎหมายก็ตาม ความจําเปนทางเศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหบุคคลตัดสินใจกระทํา
ความผิดเพ่ือใหตนเองอยูรอด 
  2. โอกาส  ผูกระทําความผิดพยายามท่ีจะหาโอกาสที่เอื้ออํานวยตอการทุจริต โอกาสท่ีเยายวน
ตอการทุจริตยอมกระตุนใหเกิดการทุจริต โอกาสท่ีเยายวนตอการทุจริตยอมกระตุนใหเกิดการทุจริตไดงาย
ขึ้นกวาโอกาสท่ีไมเปดชอง 
  3. การจูงใจ  เปนองคประกอบขอสุดทายที่มีความสําคัญ เนื่องจากการทําความเขาใจถึงมูลเหตุ
จูงใจใหบุคคลตัดสินใจกระทําการทุจริตจะนําไปสูการหามาตรการในการปองกันการทุจริต ประเภทของ
การจูงใจสามารถจําแนกได ดังนี้ 
  - มีความทะเยอทะยานอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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  - ปรารถนาจะยกระดับตนเองใหทัดเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม 
  - ปญหาทางการเงิน 
  - การกระทาํเพื่ออยากเดน 
  - ความตองการที่จะแกเผ็ดซึ่งอาจมาจากผูบังคับบัญชา 
  - ทําเพื่ออุดมคติของตนเอง 

สาเหตุของการทุจริต 
  กลุมที่ 1 เกิดจากพฤติกรรมความโลภ  ไดแก 
  1) มาจากพฤติกรรมสวนบุคคลที่มาจากความโลภ ความไมเพียงพอ 
  2) เปนพฤติกรรมสวนบุคคลของเจาหนาท่ีของรัฐ ที่ขาดหลักยึดดานคุณธรรมจนกลายเปนคนที่
เห็นแกไดมีความอยาก และความไมรูจักพอ 
  3) การขาดปทัสถาน (Norm) ของความเปนบุคคลสาธารณะ (Public Persons) ที่ตองยึดหลัก
ความเปนกลาง และความเปนธรรมเปนที่ตั้ง 
 กลุมที่ 2 เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการทํางานมีชองวาง  ไดแก 
  1) เกิดจากการมีโอกาสหรือจากการที่ระบบงานมีชองวางเปนสาเหตุที่มาจากระบบการทํางานมี
ชองวางใหทุจริต 
  2) การขาดระบบ การควบคุม ตรวจสอบที่ไมรัดกุมโดยสรุปสาเหต ุไดแก 
      (1) การขาดความรู ความเขาใจผิด หรือถูกใชใหกระทํา 
      (2) ความเคยชินของเจาหนาที่ที่คุนเคยกับการที่จะได “คานํ้ารอนน้ําชา” 
      (3) การถูกบังคับใหรับตามบรรทัดฐานของกลุม 
      (4) การอาศัยชองวางของระเบียบและกฎหมาย 
      (5) ไมปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
      (6) การทุจริตตามระบบ (Systemic) ดานงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัด
จาง 
      (7) เกิดจากการใชอํานาจ บารมีอิทธิพลหรือตําแหนงหนาที่ราชการที่มีอํานาจในการวินิจฉัย 
      (8) โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีออนแอ 
      (9) โครงสรางทางเศรษฐกิจมีการผูกขาดของกลุมทุนขนาดใหญ 
      (10) โครงสรางทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปนแบบอุปถัมภคานิยมยกยอง คนมี
ฐานะร่ํารวย 
      (11) โครงสรางทางการเมืองที่ตองอาศัยเงินเปนใหญ การจายเงินเพื่อซื้อเสียง ทํางานทาง
การเมือง 
      (12) กระแสทุนทางการเมือง อาทิ โครงการเมกะโปรเจค ถือวาเปนการคอรรัปชั่นเชิงบูรณา 
การที่ตองใชทุนในการบริหารจัดการจัดจางที่ปรึกษา วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหม ที่มีคนรอบรูอยู
ในวงจํากัดทําใหการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปไดโดยงาย 
      (13) ความไมเขมแข็งขององคกรตรวจสอบปราบปรามของรัฐ 
      (14) เกิดการเปดเสรีการคาและการลงทุนที่มีการแขงขันแยงจายสวยหรือสินบน เพื่อใหไดรับ
อนุมัติใหนําเขา หรือไดมาซึ่งใบอนุญาตตอการไดรับสิทธิตอโครงการตางๆ 
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      (15) กฎหมายขาดความสมบูรณในการดําเนินการ 
      (16) การบังคับใชกฎหมายไทยยังไมเครงครัด และมีชองโหวใหผูใชกฎหมายดําเนินการแบบ
สองมาตรฐาน และขาดความเชื่อมั่นตอการเขารองเรียนและฟองรอง 
 กลุมที่ 3 เกิดจากการขาดจริยธรรม  ไดแก 
  1) การขาดจริยธรรมสวนบุคคล 
  2) จริยธรรมขององคกรไมไดมีการบังคับใชใหเกิดผล 
  3) ขาดเจตจํานงท่ีแนวแนของฝายการเมืองในการแกไขปญหา 
  4) ภาคการเมืองขาดความมั่นคงและตอเน่ือง 
 กลุมที่ 4 เกิดจากแรงจูงใจและความคุมคาในการเสี่ยง ไดแก 
  1) เพราะทุจริตแลวไดรับผลประโยชนมากเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
  2) การบังคบัใชกฎหมายปราบปรามหรือการลงโทษทางสังคมขาดประสิทธิภาพ โดยสรุปสาเหตุ
หลัก ไดแก 
      (1) การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็งขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนรวมถึงการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรฐั 
     (2) ขาดการประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
     (3) ประชาชนสวนใหญมักจะเบื่อหนายวางเฉย ไมมีปฏิกิริยาตอพฤติกรรมการใชอํานาจหนาท่ี
ที่ไมถูกตอง ทําใหผูทุจริตมีแรงจูงใจและรูเห็นวาผลตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงนั้น
คุมคา จึงแสวงหาและพัฒนาแนวทางการทุจริตที่มรีปูแบบแปลกใหม 
     (4) ประชาชนขาดความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานดานกฎหมาย และขั้นตอนการอํานวยความ
ยุติธรรม รวมถึงความลาชาในการใหบริการและขาดความโปรงใสของกระบวนการทําใหประชาชนรูสึก 
เบื่อหนาย และขาดความศรัทธาตอกระบวนการยุติธรรม  
     (5) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเขามามีสวนในกระบวนการยุติธรรม 

ปจจัยที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน ไดระบุวามีปจจัยที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
  1) การที่ไมสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะออกจากกันได
อยางสิ้นเชิง 
  2) มีฐานความเชื่อในอดีตวาขุนนางหรือขาราชการสามารถคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารงัเกียจ 
  3) ตําแหนงหนาที่ราชการนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงขาดการแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวกับประโยชนสาธารณะ 
  4) ทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมยังคงเปนแบบเดิม คือไมสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวมออกจากกันไดจึงพัฒนาไมทันตอสถานการณ
ของระบบกฎหมายสากลที่แยกแยะเรื่องดังกลาวออกจากกันอยางชัดเจนเปนระบบ 
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ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี 
  1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน ไดระบุวามีปจจัยที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
  1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด เชน การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 



8 
 

แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

  7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคน
ฉลาด ยอมจะทําการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

สวนที่ 2 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  การบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม หมายถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บุคคลท่ัวทั้ง
องคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได เพื่อ
ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 
 วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในบริการจัดการกับความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  การบริหาร
จัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลัก ตามภาระงานปกติของการเฝาระวัง
ความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและ
ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนใน
ลักษณะกํากับ ติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
 การบริหารความเส่ียงองคกรตามแนวคิด COSO  มีองคประกอบท้ังหมด 8 ประการ ไดแก 
  1) Internal Environment หรือ สภาพแวดลอมภายในองคกร ถือเปนพื้นฐานขององคประกอบ
อ่ืนๆ ท้ังหมด ไมวาจะเปนเรื่องของคานิยม จริยธรรม ความสามารถของบุคลากร แนวทาง การบริหารของ
ผูบรหิารฯ ซึ่งสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ดีหรือไมดีจะมีผลตอการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง  
  2) Objective Setting หรือ การกําหนดวัตถุประสงค องคประกอบนี้เปนเรื่องของการกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงขอบเขตการดําเนินงาน และทําใหสามารถวิเคราะห
ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดอยางครบถวน โดยการกําหนดวัตถุประสงคสามารถแบงออกไดเปน 2 
ระดับใหญๆ คือ ระดับองคกร Entity (Level) และระดับกิจกรรม Activity (Level) 
  3) Event Identification หรือ การระบุถึงเหตุการณหรือปจจัยที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงโดยใน
องคประกอบนี้จะตองพิจารณาทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีจะสงผลกระทบ ไมวาจะเปนเรื่องของ
ภาวะเศรษฐกิจ ธรรมชาติ การเมือง สังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสรางขององคกร 
บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีขององคกร เปนตน 
  4) Risk Assessment หรือ การประเมินความเสี่ยง จะทําใหทราบวาเหตุการณหรือปจจัยที่จะ
กอใหเกิดความเส่ียง (จากองคประกอบที่แลว) จะสงผลกระทบอยางไรตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรหรือกิจกรรม โดยจะประเมินในดานของความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณนั้นขึ้น (Likelihood) 
และผลกระทบหากเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริง (Impact) 
  5) Risk Response หรือการตอบสนองตอความเสี่ยง ผูบริหารจะตองกําหนดวาจะตอบสนอง
หรือจัดการตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางไรโดยการตอบสนองความเสี่ยงดังกลาวอาจจะอยูในรูปของการ
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หลีกเลี่ยง (Avoidance) การลดหรือควบคุม (Reduction) การกระจายหรือถายโอน (Sharing) และการ
ยอมรับ (Acceptance) 
  6) Control Activities หรือ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดข้ึน เพื่อใหมั่นใจวาแผนจัดการความเสี่ยง/บริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ขึ้นนั้น ไดมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาใน
การดําเนินงานไวอยางชัดเจน 
  7) Information and Communication หรือ สารสนเทศและการสื่อสาร เปนการจัดหรือ
กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 
  8) Monitoring หรือ การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดการ/บริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) โดยมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ี
ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1992 ซึ่งที่ผานมามีการออกแนวทางดานการ
ควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการ
เงิน Internal Control over Financial Report –  Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี
สองเม่ือป ค.ศ. 2009 เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal 
Control และครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2013 เปนแนวทางเพิ่มเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control 
–  Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป ค.ศ. 2013 นี้ยังคงยึด
กรอบแนวคิดเดิมของป ค.ศ. 1992 ที่กําหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพิ่มเติมในสวนอ่ืนๆ ใหชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพิ่มเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุม
ภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของหนวยงานในการปองกัน
เฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน 
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สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1  องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
  หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4  องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5  องคกรผลักดันใหทุกตาํแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 องคประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6  กําหนดเปาหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7  ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
  หลักการที่ 8  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10  ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  หลักการที่ 11  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
  หลักการที่ 12  ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13  องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคณุภาพ 
  หลักการที่ 14  มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
  หลักการที่ 15  มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ 
            การควบคุมภายใน 
 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17  ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา 
            และเหมาะสม 
  ทั้งนี้ การปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบ
และหลักการจะตองมีอยูจริง และนําไปปฏิบัติได (Present & Function) ซึ่งจะทําใหการทํางาน
สอดคลองและสัมพันธกัน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและปองกันการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ฉบับนี้จะเนนมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
  1) Corrective  แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดสิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซ้ําอีก 
  2) Detective  เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 
  3) Preventive  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนท่ี
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รู
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วาทําไปมีความเส่ียงตอการทุจริต จะตองหลีกเล่ียงดวยการปรับ Workflow ใหมไมเปดชองวางใหการ
ทุจริตเขามาไดอีก 
  4) Forecasting  การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาใน
เร่ืองประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาใน
อนาคต (Unknown Factor) 
 
องคประกอบที่ทาํใหเกิดการทุจริต 
  องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม กํากับ
ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม
ทฤษฎสีามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  การแบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  1) ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
  3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใชจายงบประมาณและการ 
บริหารจดัการทรพัยากรภาครัฐ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
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สวนที่ 3 
กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
ขั้นเตรียมการ  การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดนําแนวคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) มาเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินการ เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกัน ควบคุม และบรรเทาความผิดพลาด
หรือลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจสงผลกระทบตอหนวยงานในอนาคต โดยกอนทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตไดทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละประเภทที่จะทํา
การประเมิน ซึ่งไดมีการจําแนกและกําหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ออกเปน 3 ดาน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 3) ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และเมื่อคัดเลือกแลวได
ทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
และจัดเตรียมขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รวมถึง
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนําไปสูการประเมินความเสี่ยงการทุจรติในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION) 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดนําขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการในสวนรายละเอียด
ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปดวยขั้นตอนยอยในการระบุความเสี่ยง ซึ่งตอนท่ี 1 ไดทํา
การระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต
เทานั้น และในการประเมินไดคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมิน
ดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจ
พบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดําเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวา
หนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว 
  จากนั้น จึงไดนําขอมูลการดําเนินการในรายละเอียดมาทําการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความ
เสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการระดมความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเก่ียวของผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (คัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ท่ีมีโอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต) โดยความเสี่ยงจะประกอบดวย กิจกรรมตางๆ ที่มุงเนนการควบคุมความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ
ทางลบตอองคกรตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1. เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและ

เสนอความเห็นการอนมุัติ อนุญาต 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน/การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวังความกาวหนา 
3. การใชดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเวนระเบียบ ที่เอ้ือประโยชนหรือมีผลประโยชนทบัซอน 
4. การกําหนด TOR/คุณลักษณะของสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับคุณลักษณะของสินคา

หรือบริการของบริษัทใดบรษิัทหนึ่ง หรือมีคณุภาพสูงหรือมูลคาสูงเกินความจําเปน ทําใหไมเกิดความ
คุมคาการใชงบประมาณภาครัฐ 

5. การเลื่อนตําแหนงข้ึนอยางไมเปนธรรม หรือการโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม 
6. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนกังานเขาทํางาน/การเรียกเงินคาแรกเขา 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
7. เบิกเงินราชการเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
8. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย 
9. การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจาง 

10. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ จัดจาง 
11. การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ/ทรัพยสินของทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว 
12. การเลือกปฏิบัติในการใหบริการแกผูรับบริการโดยไมเสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธหรือ

ผลประโยชนสวนตน 
13. มีการใหหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคูสัญญา หรือประโยชนอื่นใดในโอกาสตางๆ เพื่อเอ้ือ

ประโยชน 
 
  จากตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต วามีรูปแบบ พฤติการณทุจริตท่ี
มีความเสี่ยงการทุจริต โดยวิธีการคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงที่เคยคิด หรือคาดวาจะ
เกิดซ้ําสูงมีประวัติอยูแลว เรียกวา Known Factor และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยง
จากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิดเรียกวา Unknown Factor 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดนําขอมูลจากตารางระบุความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 1 การ
ระบุความเสี่ยงมาวิเคราะห เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ออกตามรายสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับตํ่า 
  สถานะสีเหลือง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคมุดูแลได 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

 สถานะสีสม  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ี
ปกต ิ
 สถานะสีแดง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไม
รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1. เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ 
อนุญาต 

    

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน/การใหและการรับ

ของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวังความกาวหนา 
    

3. การใชดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเวนระเบียบ ที่เอื้อประโยชน
หรือมีผลประโยชนทับซอน 

    

4. การกําหนด TOR/คุณลักษณะของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกับคุณลักษณะของสินคาหรือบริการของบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลคาสูงเกินความจําเปน ทําใหไมเกิด
ความคุมคาการใชงบประมาณภาครัฐ 

    

5. การเลื่อนตําแหนงขึ้นอยางไม เปนธรรม หรือการโยกยาย
ขาราชการอยางไมเปนธรรม 

    

6. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนักงานเขาทํางาน/การ
เรียกเงินคาแรกเขา 

    

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
7. เบิกเงินราชการเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาพาหนะ คาที่พัก 
    

8. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย     
9. การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจาง     

10. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ จัดจาง     
11. การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ/ทรัพยสินของทางราชการไปใชใน

เรื่องสวนตัว 
    

12. การเลือกปฏิบัติในการใหบริการแกผูรับบริการโดยไมเสมอภาค 
เนื่องจากความสัมพันธหรือผลประโยชนสวนตน 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

13. มีการใหหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคูสัญญา หรือประโยชน
อ่ืนใดในโอกาสตางๆ เพื่อเอื้อประโยชน 

    

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (RISK LEVEL MATRIX) 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดนําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีสถานะความเสี่ยง
ระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางแสดงสถานะความเสี่ยงในขั้นตอน
ที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการ
เฝาระวังที่มีคา 1 –  3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1 –  3 เชนกัน คา 1 –  3 โดยมี
เกณฑในการใหคาระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังน้ี 
  1. ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
      - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้น เปน MUST หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกัน ไม
ดําเนินการไมไดคาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 
      - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คา
ของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น 
  2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
      - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผู ใชบริการ กลุมเปาหมาย 
Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3 
     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบดานการเรียนรูองคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 
ตารางที่ 3 ตารางการประเมินคาความเสี่ยงรวม  

SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1  
1. เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวาง

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ 
อนุญาต 

 2   2  4 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1  
2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน/

การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง
ความกาวหนา 

  1  2  2 

3. การใชดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเวน
ระเบียบ ที่เอ้ือประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 

  1 3   3 

4. การกําหนด TOR/คุณลักษณะของสินคา
หรื อบริ ก า รที่ มี ลั กษณะ ใกล เ คี ย ง กับ
คุณลักษณะของสินคาหรือบริการของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือ
มูลคาสูงเกินความจําเปน ทําใหไมเกิดความ
คุมคาการใชงบประมาณภาครัฐ 

  1  2  2 

5. การเลื่อนตําแหนงขึ้นอยางไมเปนธรรม 
หรือการโยกยายขาราชการอยางไมเปน
ธรรม 

 2   2  4 

6. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับ
พนักงานเขาทํางาน/การเรียกเงินคาแรก
เขา 

 2   2  4 

7. เบิกเงินราชการเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 2   2  4 

8. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารใน
การเบิกจาย 

 2  3   6 

9. การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัด
จาง 

  1   1 1 

10. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

  1  2  2 

11. การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ/ทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว 

 2   2  4 

12. กา ร เ ลื อกป ฏิบั ติ ใ นกา ร ให บริ ก า รแก
ผูรับบริการโดยไมเสมอภาค เนื่องจาก
ความสัมพันธหรือผลประโยชนสวนตน 

 2   2  4 

13. มีการใหหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
คูสัญญา หรือประโยชน อ่ืนใดในโอกาส
ตางๆ เพื่อเอ้ือประโยชน 

 2   2  4 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (RISK-CONTROL MATRIX ASSESSMENT) 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางการ
ประเมินคาความเสี่ยงรวม SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติในข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับ
ความเสี่ยง มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
อยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดย
การวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพื่อ
ประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริตมีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะตองอยูในระหวางคะแนน (3) ถึง (9) เทานั้น โดยคาคะแนนจากการประเมิน
จะเปนดังนี้ 

ประสทิธิภาพการควบคมุ 
ความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน 

คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน 

ดี 3 
พอใช 5 หรือ 6 
ออน 7 หรือ 8 หรือ 9 

 

คุณภาพการจัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
ดี 

การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปได 
อยางเหมาะสมซึ่งชวยใหเกิดความม่ันใจไดในระดับ 

ท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทาํให

เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ แตก็ควร
มีการปรับปรุงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยง 

การทุจริตได 

คอนขางต่ํา ปานกลาง 
(5) 

คอนขางสูง 
(6) 

ออน 
การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเนื่องจาก 

มีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผล การควบคุม 
ไมทําใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถ 

ลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ปานกลาง 
(7) 

คอนขางสูง 
(8) 

สูง 
(9) 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

 
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงขางตน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สามารถสรุปขอมูลการ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1. เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชน

ใ น ระหว า งก า รต รวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต  
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

พอใช คอนขางต่ํา   

2. การใชอํานาจหนาที่ เรียกรับ
ผลประโยชน/การใหและการ
รับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง
ความกาวหนา 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 2 

ดี ต่ํา   

3. การใชดุลพินิจในการอนุ มัติ
หรือ  ยกเวนระเบียบ ที่ เอื้ อ
ประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทั บซอน  ค า ค ว าม เสี่ ย ง รว ม 
(จําเปน X รุนแรง) = 3 

ดี ต่ํา   

4. การกําหนด TOR/คุณลักษณะ
ขอ งสิ น ค า ห รื อบ ริ ก า รที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ ใ ก ล เ คี ย ง กั บ
คุณลั กษณะของสินค าหรื อ
บริการของบริษัทใดบริษัทหน่ึง 
หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลคาสูง
เกินความจําเปน ทําใหไมเกิด
ความคุมคาการใชงบประมาณ
ภา ค รั ฐ  ค า ค ว า ม เ สี่ ย ง ร ว ม 
(จําเปน X รุนแรง) = 2 

ดี  คอนขางต่ํา  
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
5. การเลื่อนตําแหนงขึ้นอยางไม

เปนธรรม หรือการโยกยาย
ขาราชการอยางไมเปนธรรม 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

ดี ต่ํา   

6. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน 
เพื่อรับพนักงานเขาทํางาน/การ
เรียกเงินคาแรกเขา  
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

ดี  คอนขางต่ํา  

7. เบิกเงินราชการเปนเท็จ เชน 
คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

ดี  คอนขางต่ํา  

8. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง
เอกสารในการเบิกจาย 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 6 

ดี ต่ํา   

9. การ ใชดุลพินิจ ในการเลือก
วิธีการจัดซื้อ จัดจาง 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 1 

ดี ต่ํา   

10. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง
ในการจัดซ้ือ จัดจาง 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 2 

ดี  คอนขางต่ํา  

11. ก า ร เ บี ย ด บั ง เ ว ล า / วั ส ดุ
ครุ ภัณฑ/ทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในเรื่องสวนตัว 
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

ดี ต่ํา   
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
12. กา ร เ ลื อ กป ฏิบั ติ ใ นก า ร ให 

บริการแกผูรับบริการโดยไม
เ ส มอภาค เ นื่ อ ง จ า กคว า ม 
สั มพั น ธ ห รื อ ผล ประ โ ยช น    
สวนตน คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

ดี ต่ํา   

13. มีการใหหรือรับของขวัญ การ
เ ลี้ ย ง รั บ รองคู สัญญา  หรื อ
ประโยชนอ่ืนใดในโอกาสตางๆ 
เพื่อเอ้ือประโยชน  
คาความเสี่ยงรวม  
(จําเปน X รุนแรง) = 4 

พอใช คอนขางตํ่า   
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ที่อยูในชองคาความเสี่ยง 
ระหวางคะแนน 3 ถึง 9 มากําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ  
ความเสี่ยงทุจริต 

คาความเสี่ยง 
มาตรการปองกันการทุจริต 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 
ชอบ ต่ํา คอนขาง

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
สูง 

สูง ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1. เจาหนาทีเ่รยีกรับผลประโยชน
ในระหว า งการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต  

     1. กําหนดมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ใ น ร ะ บ บ
ราชการ 
2. จัดทําคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง า น  ให มี ค ว า ม
ชัดเจนเปนแนวทางเด่ียวกัน 
3. จัดทําคูมือหรือแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการขอรับบริการ
ของประชาชน 
4 .  ป ร ะ ช าสั มพั น ธ  ชี้ แ จ ง 
ขั้นตอนและการดําเนินการ 
การขออนุญาต 

    ทุกสวน
ราชการ 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ  
ความเสี่ยงทุจริต 

คาความเสี่ยง 
มาตรการปองกันการทุจริต 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิด 
ชอบ ต่ํา คอนขาง

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
สูง 

สูง ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

2. มีการใหหรือรับของขวัญ การ
เลี้ ยงรับรองคูสัญญา  หรือ
ประโยชนอ่ืนใดในโอกาสตางๆ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน  
 

     1.  มีกา รกํ าหนดมาตรการ
ภ า ย ใ น เพื่ อ ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม
โปรงใสและปองกันการทุจริต 
เชน 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
- มาตรการป อ ง กันกา รรั บ
สินบน 
- การประกาศนโยบายไมรับ
ของขวัญ เปนตน 
2. มีการ เผยแพรมาตรการ
ภ า ย ใ น เพื่ อ ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม
โปรงใสและปองกันการทุจริต 

    ทุกสวน
ราชการ 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงตัก เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกัน
หรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต
ตอไปออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
  สถานะสีเขียว  ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม 
  สถานะสีเหลือง  เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไวแผนใชไดผล  ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
  สถานะสีแดง  เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มข้ึนแผนใชไมไดผล  ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1. 1. กําหนดมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ 
2. จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ใหมีความชัดเจนเปน
แนวทางเดี่ยวกัน 
3. จัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติ
สํ า ห รั บ ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ข อ ง
ประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ ชี้แจง ข้ันตอน
และการดําเนินการ การขออนญุาต 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชน
ใ น ระหว า งก า รตรว จสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และเสนอความเห็น
การอนุมัต ิอนุญาต 

   

 

สีแดง 

สเีหลือง 

เกินกวาการยอมรับ 

เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได 

สีเขียว ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ที ่ มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

2. 1. มีการกําหนดมาตรการภายใน
เพื่อสงเสรมิความโปรงใสและปองกัน
การทุจริต เชน 
- ม า ต ร ก า ร เ ผ ยแ พ ร ข อ มู ล ต อ
สาธารณะ 
- มาตรการปองกันการรับสินบน 
- ก า ร ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย ไ ม รั บ
ของขวัญ เปนตน 
2. มีการเผยแพรมาตรการภายใน
เพื่อสงเสรมิความโปรงใสและปองกัน
การทุจริต 

มีการใหหรือรับของขวัญ การ
เ ลี้ ย ง รั บ รองคู สัญญา  หรื อ
ประโยชนอ่ืนใดในโอกาสตางๆ 
เพื่อเอื้อประโยชน 

   

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
  นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่ง
ในข้ันตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายที่ยังแกไขไมไดจะตองมีกิจกรรม หรือมาตรการ
อะไรเพ่ิมเตมิตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
 

  1. เกินกวาการยอมรับ  ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีแดง Red) 
    

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) มาตรการปองกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 

- - 
 
 2. เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเตมิ (สถานะสีเหลือง Yellow) 
    

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 

- - 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

 3. ยังไมเกิด  เฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
    

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 

1. เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต 

ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเน่ือง 

2. มีการใหหรือรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง
คูสัญญา หรือประโยชนอื่นใดในโอกาสตางๆ เพื่อ
เอ้ือประโยชน 

ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเน่ือง 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนท่ี 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ
เสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อ
เปนเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1.    
2.    
3.    

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตอผูบริหาร ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดกําหนดหวง
ระยะเวลาของการรายงานผลเปน รอบ 6 เดือน และรอบปงบประมาณ ซึ่งแบบในการรายงาน ดังนี้ 
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....................... (รอบ...............) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต .......................................................................................................... 
คาความเสี่ยง .......................................................................................................... 
มาตรการปองกัน .......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
สถานการณดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

  ยังไมไดดาํเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................. 

ผลการดําเนินงาน .......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

ผูรายงาน .......................................................................................................... 
หนวยงาน  
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แผนการประมินความเสี่ยงการทจุริต องคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 
 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หนวยงานที่เสนอขอ   ............................................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ           ................................................................................................................................ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม  
ผูรับผิดชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 
3. ....................................................................................................... 

 
 
 

 

ประเด็นความเสี่ยงหลกั เดิม ใหม 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


