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คำนำ 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ  ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตที่ยั ่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน    
การทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล   

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้
ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ      
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริต
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด   

 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต    
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐตามคำสั่งรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จึงจัดทำการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปี 2565 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 
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                                  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั ้น การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน            
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความ เสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ 
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า 
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน  ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป   

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการกำกบัติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision  

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหล ั ก ขอ ง  ก า รควบค ุ มภ าย ในอ งค ์ ก ร  COSO 2013 (Committee of 

sponsoring  Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี  1991 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้   

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม   
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล   
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน   
หลักการที่ 4 องคก์ร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน   
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน   

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน   
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม   
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หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
            หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม   
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้   

      องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถ

ดำเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน  
 องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกำกับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)   

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริง  
และสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ   

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต   
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรง

กดดันหรือ แจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุม
ภายในมีจุดอ่อน  และRationalization หรือ หาเหตุผลสนบัสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle)  
 
 

 

 

 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้   
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558)   

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่   
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5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ภาครัฐ   

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง   
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้   
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต 

(มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตใน  
ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)  

- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริต  
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การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที ่จะทำการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต ซึ ่งในการปฏิบัติงานนั้น           
อาจประกอบด้วย กระบวนการย่อยจึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
ที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะ
ทำการประเมิน เนื่องจากใน ระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ       
แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ใน การดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความ เสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
ลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown  factor  

 

Known factor  คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า จะมี
โอกาสเกิดข้ึนซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว  

Unknown 
factor  

ปัจจัยความเสี ่ยงที ่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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๖ 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
ที่อาจจะ
เกิดข้ีน 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการ/การบริหารจัดการ
ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง

มาก 
สูงสุด 

1 การเกบ็   
รกัษา 
พัสดุ 

 

พัสดุ     
สูญหาย
หรอื เกดิ
การชำรุด 

พัสดุอยู่กระจดั 
กระจายชำรุด 
เสียหายได้ง่าย  
สถานที่จัดเก็บ
ไม่ เพียงพอ

และมี  
การขอยืม จาก 
หน่วยงานอ่ืน  
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อ 
การสูญหาย 

ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.  
2560 

 

       1.หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้ 
เพียงพอและมิดชิด  

2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

3.จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ 
4.เสริมสร้างจิตสำนึกในการ

แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา 
ทรัพย์ของทางราชการ 

๑ .จำนวนเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การนำทรัพย์สิน 
ราชการไปใช้ 

ประโยชน์ส่วนตัว 
๒ .รายงานการ 
ตรวจสอบพัสดุ 
ประจำปี ไม่มี
พัสดุสูญหาย 

 

 


