
การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
การวิ เคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริต ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ                     

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต
ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกัน การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน 
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไก การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคล เหล่านี้  



4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดใน โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี 
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้อง แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในอดีต ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ 
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี 
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์ บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต การประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  
2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก  
2.2 Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องต้ังแต่

แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
2.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนท่ี 

พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าท าไป 
มีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามา ได้อีก  

2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าใน 
เรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  

3. ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต การประเมินความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่  

3.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของอบต.ภูมิ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน 

 - การใช้รถยนต์และน้ ามันเช้ือเพลิงของทางราชการ  
การระบุความเสี่ยง (Risk identification)  

  เมื่อมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทท่ีจะประเมินแล้ว ให้
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง น ามาระบุความ
เส่ียงในขั้นตอนท่ี 1 โดยท าการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเส่ียงเฉพาะท่ีมี
ความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะ
ท าการประเมินด้วยเนื่องจาก ในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียง
ต่ าแต่อาจพบว่ามีความเส่ียงใน เรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องค านึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือ แก้ไขความเส่ียงทุจริตนั้นอยู่แล้วน าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น known Factor หรือ unknown Factor  

การระบุความเส่ียงหรือการค้นหาความเส่ียงการทุจริตอาจท าได้หลายวิธี คือ การท า Work shop 
การระดมสมอง การออกแบบสอบถาม การถกเถียงหยิบยกประเด็นท่ีมีโอกาสเกิด การสัมภาษณ์ และการ  
เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น ส าหรับในปี 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ได้ระบุความเส่ียงโดย
วิธีการระดม สมองจากแต่หน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุความเส่ียงได้ดังนี้  

 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระ 
ส่วนตัว 

 √ 

 
ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมี

ความเส่ียง 
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด 
- ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง 

Know Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี

โอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 
- สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 



การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
ในขั้นตอนท่ี 2 เป็นการน าขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงทางทุจริตจากตารางท่ี 1 มาแยกเพื่อ

แสดงสถานะ ความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาสหรือความเส่ียงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว 
เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด ดังนี้ 
- สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
- สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
- สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนการท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน 

องค์กรมีหลายข้ันตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
- สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้
ในธุระส่วนตัว 

       

          √   

เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการก าหนดค่าคะแนนความเส่ียงของปัจจัยความเส่ียงตามตาราง ท่ี 2 ตาม

ระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวังคูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน 

นั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกัน            
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย stakeholders รวมถึง 

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่าย เพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  

Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal 

process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ learning and growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2  
 



ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับ
ความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเส่ียงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้
ในธุระส่วนตัว 

1 2 2 

 
แนวทางในการพิจารณา ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว  √ 
 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

      X    X  

ผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial        X    X  
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User        X    X  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  X X  
 
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส / ความ
เส่ียงการทุจริต 

คุณภาพ การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียงระดับ

ต่ า 
ค่าความเส่ียงระดับ

ปานกลาง 
ค่าความเส่ียง

ระดับสูง 
การใช้รถยนต์

ส่วนกลางไปใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

ดี ต่ า (๑) √ 
ค่อนข้างต่ า(๒) 

ปานกลาง(๓) 

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า (๔) ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง(๖) 
 อ่อน ปานกลาง(๗) ค่อนข้างสูง(๘) สูง(๙) 

 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางคร้ังยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงานองค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มี
ความเข้าใจ 
 



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1  การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว  1. มีการจัดท าสมุดคุมการใช้รถ

ส่วนกลาง  
2. มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
และบันทึกขออนุญาตการใช้
รถยนต์โดยระบุจ านวนระยะทาง
และเลขไมล์รถทุกครั้ง  
3. จัดท าแผนท่ีการเดินทาง เช่น 
การรายงานจาก Google map 
เป็นต้น  
4. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต  
5. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


