
 

 
 
 
 

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต  

หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 

ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การ
ป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต จัดท าโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะช่วยเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่
พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้

ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไมเ่ขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุง่เน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และ
มีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต     
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
1. แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อ

บ่งชี้บางเรื่องทีน่่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
3. ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้

ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก  

4. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่
คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)  

 

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง  
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

 
 

 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้  
ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
       Know Factor 

 

     Unknown Factor  
ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความ
จ าเป็น ท าให้ต้องใช้ต้นทุน
เกินความจ าเป็น  
 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 การก าหนดราคากลางไม่
เหมาะสม 

ขัน้ตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

คณะกรรมการตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ใช้เวลาในการตรวจรับงาน
มากเกินความจ าเป็น  

 

 

 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ
เกิดซ้ า 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  ปัญหา/พฤติกรรม  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการ

ทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  ความหมาย
ของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 



ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR)  

    

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
 

    

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  
 

    

 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน 
(TOR)  
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด าเนิน
นโยบายต่อต้านทุจริต เป็นต้น  

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  
 

 
 


