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ค ำน ำ 

 

             เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหามัก
เกิดมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร เป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ ในเทศบาลต าบลกุดไห 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดท าโดย  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกุดไห เดือน
มกราคม 256๓ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไห จะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------- 

 
๑. การวิเคราะห์คามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

๑.๑ ส่วนราชการ /อ านาจหน้าที่ 
   เทศบาลต าบลกุดไห เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่บนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
มีพ้ืนที่ ประมาณ  ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๗๖๘๐๐ ไร่ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุด
ไหเป็นไปด้วยความสะดวก ก าหนดพ้ืนที่ออกเป็น  ๒ เขตเลือกตั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน มี  ๒๘๖๐ ครัวเรือน จ านวน
ประชากร  ๙๖๒๘ คน   แบ่งการบริหารส่วนราชการประกอบด้วย  
  ๑ ส านักปลัด มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดท า 
แผนพัฒนา งานจัดท าแผนการด าเนินงาน งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานควบคมเทศพาณิชย์งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบภายใน งานธุรการ งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย งานป้องกัน
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข และสัตว์แพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน
เทศบาล 

๒. กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจ่าย การรับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การรายงานทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมงาน
ควบคุมตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้มีงาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการศึกษาปฐมวัย งาน
อาหารเสริมนมโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลกุดไห งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานห้องสมุด งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

๕. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ 
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัด ให้มีและสนับสนุน
กิจกรรม ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารการเบิก 
จ่ายเงิน ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน การตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน การตรวจสอบการท าประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นๆ 
 



๑.๒ จ านวนบุคลากร 
 
หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ส านักปลัด 13 ๑ ๒ ๒ ๑๘ 
กองคลัง ๗ - ๑ - ๘ 

กองช่าง ๒ - ๓ - ๕ 

กองการศึกษา ๙ (ข้าราชการครู ๘) - ๘ - ๑๗ 
กองสวัสดิการสังคม ๓ - ๑ - ๔ 
ปลัดเทศบาล  ๑    ๑ 
ตรวจสอบภายใน ๑    ๑ 
รวม ๓๖ ๑ ๑๕ ๒ ๕๔ 

 
            จากข้อมูลภารกิจ และจ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลกุดไห ที่จะต้องปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหให้ดี
ยิ่งขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลต าบลกุดไห โดยใช้หลัก Swot Analysis  ดังนี้ 
 
สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย  
จุดแข็ง  (Strength :S)  

๑. เทศบาลต าบลกุดไห มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในที่ชัดเจน และมีค าสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ  

๒. มีการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารงานและส่วนราชการใน
สังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่ 

๓. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น ก าหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับ
และลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 

๔. เทศบาลก าหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกุดไห ด าเนินการตาม
ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห เรื่องการแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ  

๕. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย อย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อ
ราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ 

๖. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการด าเนินงานทางสื่อต่างๆ รวมทั้งเครื่องกระจายเสียงไร้
สายไปยังชุมชนต่างๆของเทศบาลต าบลกุดไหอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 

 ขาดเจ้าหน้าที่หลายต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งสายบริหาร เช่น ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ท าให้งานล่าช้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ขาดไป 



สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย  

 โอกาส (Opportunities:O)  

(๑) ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า“รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และจัดให้
มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพจัดการ เพ่ือป้องกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  มาตรา ๗๖ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และ
การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนะคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”  

 

(๒) ค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗  

 ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 

การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ถือเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

การก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารเพ่ือปรับการท างานและการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ป.ป.ช.
ก าหนด เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า 
 

  ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานอาจจะท าให้
เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การก าหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการก าหนดไว้ในประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 



หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง จากผลการวิจัยเรื่อง การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง การท าโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคล การออกใบอนุญาตภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลาย
ฉบับ ซึ่งมีล าดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางหลักการโดยภาพรวม รวมถึงมีการบัญญัติ
ก าหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองต่างๆที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่หลายช่องทาง ได้แก่ การตรวจสอบกลไกทางการเมือง การตรวจสอบ
โดยองค์กรผู้มีอ านาจก ากับดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องและปราบปรามการทุจริต การ
ตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ส าหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี้มูล
ความผิดมากท่ีสุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการกระท า
การทุจริตมากที่สุด หากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ส่วน คือ  

๑. สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ การถือปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 
 

๒. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย  
 

๒.๑ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และการท าโครงสร้างพ้ืนฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดราคากลางที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริง การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างนักการเมืองระดับสูง
อ่ืน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการส่วนกลาง กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัจจัยทางการเมือง 
ตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขจากการขาดกลไกการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป รวมทั้งปัญหาใน
เชิงองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจ านวนมากเกินไปอันน ามาซึ่งการทุจริตโดยการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา 

    ๒.๓ การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้
มีอ านาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่
ไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น
มีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกัน ได้แก่ หลักความโปร่งใส หรือ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน้าที่ของ
ตน โดยการน าเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินการของท้องถิ่นเพื่อเป็นการป้องกัน
หรือลดโอกาสแรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต 



  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติต้านทุจริต” ก าหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไก
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนในประเทศไทยสามารถน าไป
ปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่ างสง่า
งามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 

การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมเติม
มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย ในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7..สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น การทุจริต 

ในหลายรูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต ใน
สังคมไทยมี 2 ประการได้แก ่

     7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางท่ีผิด 
     7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร  
และพวกพ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพท าให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติอย่างไร
ก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดอยู่ ที่การขาด
จิตส านึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภมากในอ านาจและทรัพย์สิน อยู่เหนือความ
รับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สาเหตุและปัจจัยที่ส าคัญที่นาไปสู้การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของโอกาส ในการ 
ท าทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกใน การตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงินทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  



ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะ
ท าการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว”.มีความเหลื่อมล้ ามีช่องว่างระหว่างคนจน – คนรวย, คนมี
อ านาจ - คนซึ่งไร้อ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางท่ีจะลดช่องว่างโดยการทุจริตมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งในส่วนของกฎมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐.-.2564).ที่บูรณาการ พันธกิจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทย
ลดการทุจริตได้อย่างมีนัยส าคัญ (ที่มา ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลต าบลกุด
ไหประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560.-.2564) เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561.-.2564) และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561.-
.2564 เพ่ือให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลต าบลกุดไห น าไปปฏิบัติใน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลกุดไห 
2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกุดไห เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองทีดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ให้มีความเข้มแข็งและมี 

ประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มี 
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2. เทศบาลต าบลกุดไห บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3..ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห ในการจัดท าแผนให้ความเห็นโครงการ 

ขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 
4.กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกุดไหมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ 
5. เทศบาลต าบลกุดไหมีโครงการ กิจกรรม และมาตรการ มีประสิทธิภาพลดโอกาส ในการ 

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีจิต 
ส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 



๓. ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห ในการจัดท าแผนพัฒนาให้ 
ความเห็นโครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

3. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ของทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เทศบาลต าบลกุดไห มีมาตรการที่ก าหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ท าให้ประชาชน ทราบ 
ขั้นตอน และระยะเวลาการท างานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท าให้
การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจใน การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล 

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลกุดไห ปี พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
  1.1 Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
  1.2 Detective : เฝ้าระหว่าง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างจะตรวจพบต้อง 
        สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้  
        ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
  1.3 Preventive.:.ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 
        พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก  
        (Known.Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการ 
        ปรับ Workflow ใหม่ ไมเ่ปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้อีก 
  1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปราม 
        ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
        ประมาณการล่วงหน้าอนาคต (Unknown Factor)  
 
2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
    2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง 
    2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

  

   

 

ด้านการอนมุตัิ อนญุาต 

ด้านการจดัซือ้-จดัจ้าง 

ภารกิจหลกั 



๓ . ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ 
 
ตาราง ๑  ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ UnKnown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
 

Known Factor UnKnown Factor 

ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
 

 การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน
ความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้
ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีการะบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
 

 
-ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกว่าราคาที่
ประกวดราคาที่เกินกว่า 
๑๕ % 

 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
-มีการะบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 
 

- คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ใช้เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกินความ
จ าเป็น 

 

 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

UnKnown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ) 
 

 

 



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ 
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร 
 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                     ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
 
สถานะสีส้ม :.ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย 
                 ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม 
                 ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ 
                  ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
                   หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง.ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2.ตามระดับคะแนน 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอน 

นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไมด่ าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หน่วยงานกากับดูแล 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 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 
 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความ
เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็นในการ
เฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็นxรุนแรง) 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

 
๒ 

 
๑ 

 
๒ 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

 
๒ 

 
๒ 
 

 
๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
 

๒ ๒ ๔ 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น.X.รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน การ 

ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความ

เสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

 
ดี 

ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการตรวจการ
จ้าง 
 

 
อ่อน 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
สูง 

 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
 Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 
6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 
 2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า.–.ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี.–.พอใช้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม  

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

 
 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ 
                    กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกิน 
                    ระดับ 6 
สถานะสีแดง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น 
                    แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 

 

 



ขั้นตอนที่ 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 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน 
ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการ 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลกุดไห 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

 
ค่าประเมินความเสี่ยง 

 
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

๒ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์คามรู้ด้านการป้องกันการทุจริต  
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า 
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
 

๔ 

 


