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ค าน า  

 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุ ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก การประเมินความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การ
ป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล    
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า 
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
โด ย ให้ เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ซึ่ ง ไ ม่ ใช่ ก า ร เ พ่ิ ม ภ า ร ะ ง า น แ ต่ อ ย่ า ง ใด                                                           
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤตมิิชอบได้    
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป    
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 256๓ 

1. หลักการและเหตุผล 

  ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”    
ของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต้อง 
ด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาต
ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีชั้นตอนที่แตกต่างกันไป โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลัก
และเป็นกฎหมายแม่บทที่วางไว้เป็นหลักการบริหารประเทศ จากนั้นมีการบัญญัติและก าหนดรายละเอียดไว้ใน
พระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายล าดับรองต่างๆ ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังกล่าว ต้องอยู่
ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่หลายช่องทางได้แก่     การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบ
โดยองค์กรผู้มีอ านาจก ากับดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ส าหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น   พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
และถูกชี้มูลความผิดมากท่ีสุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจกรรมที่
พบว่ามีการกระท าการทุจริตมากที่สุด หากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ  

  1.สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงาน
ตรวจสอบ การปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 

  2.สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย                                                                                           
  2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีหลายสาเหตุหลาย
ปัจจัย อันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดราคากลางที่สูงกว่า
สภาพความเป็นจริง รวมทั้งปัจจัยทางด้านการเมือง ตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขจากการขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เช่น การทุจริตทางอ้อมของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งอาจมีการแอบแฝงบดบังเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการแอบแฝงเอาชื่อบริษัทหรือห้างร้าน
ของผู้ประกอบการรายอ่ืนซึ่งเป็นพวกพ้อง หรือโดยการให้เครือญาติพ่ีน้องคนใดคนหนึ่งไปจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการของบริษัท/ห้างร้านรับเหมาก่อสร้างแทน แต่ผู้จัดการหลักก็คือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่เป็นผู้ด าเนินการ จากนั้นก็เอาชื่อบริษัท/ห้างร้าน
เหล่านั้นแอบแฝงมายื่นซองสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วมีการแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กัน เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  2.2 การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล การให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้ง
ปัญหาในเชิงองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจ านวนมากเกินไป อันน ามาซึ่งการ
ทุจริต  โดยการแลกเปลี่ยนต าแหน่งและเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา  
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  2.3 การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าที่     
ผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง 
เจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในประเทศไทย
นั้นมีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่ หลักความโปร่งใส 
หรือหลักการมีส่วนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ
หน้าที่ของตน โดยน าเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินการของท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
ป้องกันหรือลดโอกาสแรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่าน ยุทธศาสตร์ 6 ดา้น ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ   การปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  สูงกว่า
ร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและ
กลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงที ส าหรับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ในประเทศไทยสามารถ
น าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 

  การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน    แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้                                               
  1. การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก    
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                           
  2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล                                                                                      
  3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย                                                                     
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                         
  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ                                                                                                                                         
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ                                                                                                                           
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น      
การทุจริต ในหลายรูปแบบ   ดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่าสาเหตุที่
ก่อให้เกิด การทุจริต ในสังคมไทยมี 2 ประการได้แก่                                                                                                            
  7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางที่ผิด                                                                                         
  7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
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  กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร   
และพวกพ้อง รวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ ท าให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาที่ส าคัญที่สุด       
อยู่ที่การขาดจิตส านึกความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีความโลภมากในอ านาจและทรัพย์สิน          
อยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  สาเหตุและปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของโอกาส          
ในการท าทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกใน             
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐ 
ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง มากกว่าที่จะยึด
ประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน ทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ ามีช่องว่าง
ระหว่างคนจน – คนรวย, คนมีอ านาจ - คนซึ่งไร้อ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางท่ีจะลดช่องว่างโดยการทุจริต
มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งในส่วน
ของกฎมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3        
(พ.ศ.2561-2564) ที่บูรณาการพันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มี
บทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยส าคัญ (ท่ีมายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561-2564 เพ่ือให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัด
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ น าไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร  ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด    

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ที่
เป็นระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานใน
ลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยง
ไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดย
เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ 
Pre-Decision ซึ่งมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการก ากับ
ติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision   
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ซ่ึง วัตถุประสงค์การจัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   เพ่ือ                                                                                                  
  1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์
   2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตส านึก และความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง       ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ                                           
  3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี (Good  Governance)                                                                                                                                  
  4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม                                                                                                                                      
  5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายและประโยชน์ของการจัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                     

  1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง      
มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น             
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ                                                                                                          
  2. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good  Governance)                                                                                                 
  3..ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ในการจัดท าแผน                     
ให้ความเห็นโครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ  อันจะน ามาซึ่ง
การสร้าง เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต                                                                                                                   
  4. สามารถพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์     
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ                                                                                                                                          
  5. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีมาตรการที่ก าหนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ท าให้
ประชาชนทราบขัน้ตอน และระยะเวลาการท างานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่  ท าให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน และประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่      

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต                                                                                             
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ,  Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 

            Pressure/Incentive                Rationalization 

  

      Opportunity  
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                             
 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้                                                                                                                        
  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)                                                                                                                   
  ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่                               
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ (การจดัซื้อจัดจ้าง) 

 
 
         
         
 
         
 
 
 

 
6. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี 4 กระบวนการ                                                       
     1.1 Corrective :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก                                                                                     
     1.2 Detective :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น แก่ผู้บริหาร                                         
     1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไป
แล้วย่อมมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการ
ทุจริตเข้ามาได้อีก                                                                                                                                          
     1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าใน 
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการ ล่วงหน้าอนาคต 
(Unknown Factor) 
 

  7. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
                                                                                     

   ๑. การะบุความเสี่ยง                                                                                                                             
  ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง                                                                                                             
  ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง                                                                                                                 
  ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                         
  ๕. แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                        
  ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง                                                                                        
  ๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง                                                                                                    
  ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง                                                                                                       
  ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

การอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 



 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identifications) 
  เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ  ดังนี้ 
 
 
          
 
 
 
        
 
 
          
 
 

 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ                
จัดจ้างสามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้  
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก 1. การตรวจรับการจ้าง/ตรวจ
รับพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 - ช่างผู้ควบคุมงานขาดการ
ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกวันโดยเฉพาะในช่วง
วันหยุดราชการท าให้มีโอกาสที่ผู้
รับจ้าง อาจจะมีการแอบลด
ปริมาณงานและลดปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างลง เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการก่อสร้าง 
- ช่างผู้ควบคุมงานรวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจ
มีความเกรงกลัวอิทธิพลของผู้
รับจ้าง ท าให้ไม่กล้าตรวจรับพัสดุ
ให้ถูกต้องตรงกับปริมาณงานตาม
แบบรูปรายการที่ก าหนดรวมทั้งมี
การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไป
ตามแบบมาตรฐานงานช่าง 

 
 
 

 

Work 

shop 

 

การระดม
สมอง 

เทคนิคในการ
ค้นหา 

ความเสีย่ง 
การทุจริต 

Risk 

Identifications 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

ถกเถียงหยบิ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

การ
สัมภาษณ ์

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk 

Identifications 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก 2. การยื่นซองสอบราคาจ้าง 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมโีอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
- มีปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีเงื่อนไขจากการ
ขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

 - อาจมีการทุจริตทางอ้อมของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีการแอบแฝง
บดบังเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท า
โครงสร้างพื้นฐาน โดยอาจมีการ
แอบแฝงเอาชื่อบริษัทหรือห้าง
ร้านของผู้ประกอบการรายอ่ืนซึ่ง
เป็นพวกพ้อง หรือโดยการให้
เครือญาติพ่ีน้องคนใดคนหนึ่งไป
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ของบริษัทหรือห้างร้านรับเหมา
ก่อสร้างแทน แต่ผู้จัดการหลักก็
คือบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองที่เป็นผู้ด าเนินการ 
จากนั้นก็เอาชื่อบริษัท/ห้างร้าน
เหล่านั้นแอบแฝงมายื่นซองสอบ
ราคาจ้างเหมา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
มีการแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กันเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ระหว่างผู้ประกอบการกับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก  3. การจัดซื้อจัดจ้าง การเลือก
ร้านซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและการจ้าง
เหมาท าของ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
- มีปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีเงื่อนไขจากการ
ขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการ
เลือกร้านซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานและการจ้างเหมา 
ท าของ ซ่ึงอาจมีการผูกขาดการ
สั่งซื้อร้านค้าเดิมๆ ที่ขายแพงกว่า
ร้านค้าอ่ืนที่มีครุภัณฑ์ส านักงาน
ประเภทเดียวกัน เพราะอาจมี
เรื่องการทุจริตเงินทอนได้ 
 

 
 

Known Factor  ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าหรือมีประวัติ  
มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน  
(คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้ เสมอ) 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
   

  ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ 
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี
ไฟจราจร   
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้   
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า   
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง               
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้    
  สถานะสีส้ม :.ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ   
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตาราง 2  ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต     
1.  ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างตรวจรับพัสดุ     
2.  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคาจ้าง     
3.  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการเลือกร้านซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานและการจ้างเหมาท าของ 

    

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
     

  คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนน 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับ ระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้    
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้    
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอน 
นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน  
ไมด่ าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ    ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3    
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น    
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้    
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2  หรือ 3    
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย 
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที ่1 หรือ 2 ตารางที่ 3 SCORING 
ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนย่อยที่มี 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น  
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

1. ขั้นตอนการตรวจรับ 
การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

2 1 
 

๒ 

2. ขั้นตอนการยื่นซองสอบ
ราคาจ้าง 

2 
 

2 4 

3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเลือกร้านซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานและการจ้างเหมา 
ท าของ 

2 
 

2 4 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 

   ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน 
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ 
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้     
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม   
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ     ผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ   
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
  

ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
  

ขั้นตอนย่อยที่มี 
ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงระดับต่ า ความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง 
ความเสี่ยงระดับสูง 

1. ขั้นตอนการตรวจรับ
การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

ดี ต่ า (1) ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง (3) 

2. ขั้นตอนการยื่นซอง
สอบราคาจ้าง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า (๔) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 

3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างการเลือกร้านซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานและ
การจ้างเหมาท าของ 

อ่อน ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
   

 ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ 
5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรอื 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อน
เป็นอันดับแรก   
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ 
2 - 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า.–.ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี.–.พอใช้     การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   

  ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล การ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
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ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต    
1.  ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างตรวจรับพัสดุ(ค่า
ความเสี่ยงรวม = 2) 

   

2.  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคาจ้าง  
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

   

3.  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการเลือกร้านซื้อวัสดุ
ครุภัณฑส์ านักงานและการจ้างเหมาท าของ 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

   

 
สถานะสีเขียว    : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม    
สถานะสีเหลือง  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ  
     กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวม 
     ไม่เกินระดับ 6   
สถานะสีแดง     : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย  โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น 
     แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 
 
 
  
       
  
          
 
        
 
 
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สีเหลือง 

สีแดง 

 

สีเขียว 

   เกินกว่าการยอมรับ 

   เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ้

   ยังไม่เกดิเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
   

  7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า
การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม   
  7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ
เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม   
  7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ
ยังไมเ่กิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง   
 
ตารางท่ี 7  แนวทางบริหารจดัการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต     หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมินความเสี่ยงรวม แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 
 

2 - น าความเสี่ยงเข้าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าตารางวันเวลาควบคุมงานก่อสร้าง 
ทุกโครงการ พร้อมกับใช้ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศแอพพลิเคชั่นไลน์ถ่ายภาพขณะ
ควบคุมงานทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการพร้อมบันทึก
ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกล าดับชั้น 

2. ขั้นตอนการยื่นซองสอบ 
ราคาจ้าง 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและ 
เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ  
-จัดท ากิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า 
รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเลือกร้านซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานและการจ้างเหมา 
ท าของ 

4 - ปรับเปลี่ยนร้านค้าใหม่ๆ ที่ให้ราคาถูกกว่า  
- เข้มงวดในการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานหรือการจ้างเหมาท าของ 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 


