
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 

 การเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัด           

การทรัพยากรภาครัฐ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล       
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย       
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ          

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน  

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่ งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้ 
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันม ี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่        
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อย    
ลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
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การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน ...การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง.... 
ชื่อหน่วยงาน........องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง..................... 
 
ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบ
หรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้ 

  

 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต 
 สถานะสีเขียว  คือ  ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง  คือ  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม  คือ  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มหีลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง  คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  
ที ่ โอกาส/ความเสียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อบ รม  แล ะตั ว
ระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท า
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร              
มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนได ้

    

 
เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง 
 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 
จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1-3 ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 
หมายถึง ความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should 
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ 2 

หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อ

การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

ระวัง 
3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น +  

รุนแรง 
 

1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับ
การพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม 
และตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่อง   
หรือข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้ 
 

2 1 3 

 
 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพ
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ต่ า 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม 
และตัวระเบียบหรือข้อ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กรมี
ข้อบกพร่อง   หรือ
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 
 

ปานกลาง    
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แผนบริหารความเสี่ยง 
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง อยู่ในระดับ ปานกลาง ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...........แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา...................... 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยง 

มาตรการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับ
การพัฒนาทางด้านเข้ารับการ
ฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือ
ข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กรมี
ข้อบกพร่อง   หรือข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนได้ 
 

เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ในอ านาจ
และหน้าที่ของแต่ละ
รายบุคคล เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ให้กับตัวเองของแต่ละ
ต าแหน่ง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้
ตรงกับหลักของระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและชัดเจน
ในการปฏิบัติงานของแต่ละ 
ต าแหน่ง 

-ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้า
รับการอบรมให้เป็นไปตามแต่
ละหลักสูตรและตรงตาม
ต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
-จัดเข้ารับการอบรมและให้
ศึกษาระเบียบหรือข้อบังคับ
ให้เป็นปัจจุบัน 

เดือน มิถุนายน ถึง 
สิงหาคม 2563 
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