การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี 2565

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองอสงห้อง จังหวัดขอนแก่น

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงจัดทาการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี 2565
ขององคารบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดาเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดาเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่ น
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
อีกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรั บผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO 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 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

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 ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ จึงจะทาให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ
4. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud
Triangle)

Opportunity

5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

การพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต

การใช้ อานาจและตาแหน่งหน้ าที่
การใช้ จ่ายงบประมาณ และการ
บริ หารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1 • ระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง
5

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทาระบบการบริหารความเสียง

8

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดาเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ )
- เลือกงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทาการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอน
รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การนาข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบั ติ งานของกระบวนการงานที่ จ ะทาการประเมิ นความเสี่ ยงการทุจ ริต ซึ่ ง ในการปฏิ บัติ งานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor
Known factor
Unknown factor

คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า
จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้า หรือประวัติมีดานานอยู่แล้ว
ปัจ จัย ความเสี่ ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่ ว งหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

การระดม
สมอง

workshop

Risk
Identification
การ
สัมภาษณ์

การ
ออกแบบ
สอบถาม

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด
เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร
อื่น

Risk
Identification

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะ
เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
1. การขอ เจ้าหน้าที่เรียก เจ้าหน้าที่
1.บังคับบัญชา
ใบอนุญาต รับผลประโยชน์ เรียกรับ
ขาดการ
ก่อสร้าง จากผู้มาขอรับ ผลประโยชน์ ควบคุมอย่าง
บริการ
ในการออกใบ ใกล้ชิด
ขออนุญาต
2. ประชาชน
ก่อสร้าง
ไม่ทราบ
ขั้นตอน
กระบวนการ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่ ต่า ต่า
มี มาก

กลาง

สูง

สูง สูง
มาก สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.จัดทาแผนผัง
เรื่อง
ขั้นตอน/
ร้องเรียน
หลักเกณฑ์/วิธีการ ลดลง
ขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง
2.จัดทาคู่มือ
หลักเกณฑ์ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง
3.ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมติดตามงาน
อย่างใกล้ชิด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะ
เกิดขึ้น

2. การใช้
ทรัพย์สิน
ของ
ราชการ
เพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตน

การนารถยนต์
ของราชการไป
ใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว

การควบคุม
การเบิกจ่าย
น้ามัน
เชื้อเพลิง

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
พนักงานที่ใช้รถ
ไม่ทาแบบขอใช้
รถยนต์ เป็น
ประจาทุกครั้ง
ทาให้ข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตรา
สิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงไม่
ถูกต้องตรง
ความจริง

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท.พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2563

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่ ต่า
มี มาก

ต่า

กลาง

สูง

สูง สูง
มาก สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.กากับดูแล อย่าง
ใกล้ชิด กาชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
2.สร้างจิตสานึกใน
การแยกแยะ
ประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์
ส่วนรวม
3.จัดทาเอกสาร
ควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
4.แจ้งบทลงโทษ
หากพบว่ามีการ
กระทาผิดให้ทุก
สานัก กองทราบ

จานวน
เรื่อง
ร้องเรียน
ลดน้อยลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2565
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
เหตุการณ์
ขั้นตอน/
ความเสี่ยงที่
กระบวนการ อาจจะเกิดขึ้น
ดาเนินงาน

3. การ
การบรรจุ
บริหารงาน แต่งตั้งบุคคล
บุคคล
เข้าทางาน

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
-การเอื้อ
การบริหารงาน
ประโยชน์แก่ ไม่เป็นไปตาม
พวกพ้องหรือ หลักธรรมาภิ
ผู้ที่ตนเอง
บาล ทาให้มี
ได้รับ
โอกาสเอื้อ
ผลประโยชน์ ประโยชน์
เข้าทางาน
ให้กับเครือ
ญาติหรือจาก
ผู้รับ
ผลประโยชน์

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ ง องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า
มาก

ต่า

กลาง

สูง

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1. 1. เน้นการเปิดเผย
ประกาศรับสมัคร
ทุกช่องทาง
2. 2.ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด
3. 3.จัดกิจกรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต
4. 4. คัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ได้พนักงาน
ส่วนตาบล
ที่มี
คุณสมบัติ
เหมาะสม
ตรงตาม
ตาแหน่ง
ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน

สูง สูง
มาก สุด

