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ค าน า 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ  ต่าง ๆ 
ที่หาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องการการทุจริต  คือการแก้ปัญหา    
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร               
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง     
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 เทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรัฐรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69  ลงวันที่ 
18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานมี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
   
   งานนิติการ ส านักปลัด 
   เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
   กุมภาพันธ์ 2565 
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บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญ 
เพ่ือให้การบริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติ ท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นหลายแห่งเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโป่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กาขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมเปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลด

มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่าง      
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ในครั้งนี้ได้น าเอาความเสี่ยงต่าง ๆ         
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of SpvosoringOrganization of the 
Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน
ยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย       
มิชอบในการปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม 
3) การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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3. การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลดอนแก้วประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

3.1 การพิจารณาเหตุการณ์ /พฤติการณ์ ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานที่มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะหาประโยชน์แก่ตนเองและ   

พวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างเหมาะสม คือ 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์  
- กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2 การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
- การรับ การจ่ายเงิน 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
- การก าหนดคุณลักษณะพัสดุการก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา 
- การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ 
- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 
- การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกเข้ารับราชการ 

3.3 การพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 7 ระดับ 
- ไม่มีความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงต่ ามาก 
- ต่ า 
- ความเสี่ยงระดับกลาง 
- ความเสี่ยงสูง 
- ความเสี่ยงสูงมาก 
- ความเสี่ยงสูงที่สุด 

3.4 มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. กิจกรรมด้าน
การจัดซื้อจัด
จ้างและงาน
พัสดุ 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 
 
2.ระเบียบและ
หนังสือสั่งการมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ไม่ชัดเจน 

 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
เนื่องจากมีความ
ต้องการเร่งด่วน
ตามหนังสือสั่งการ
แจ้งมาให้
ด าเนินการและมี
ความต้องการใช้
พัสดุครุภัณฑ์หรือ
การจ้างที่เร่งด่วนท า
ให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด 

1.พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 
2.การแจ้ง
เวียนหนังสือ
ราชการ
หนังสือสั่งการ
และระเบียบที่
เกี่ยวกับงาน
ด้านพัสดุให้
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชา 
และผู้บริหาร
ได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 

       ให้หน่วย 
งานเจ้าของ
งบประมาณ
ก าชับและ
ตรวจสอบ
เอกสารก่อนจะ
ด าเนินการขอ
อนุมัติและ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และเอกสาร
ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างละเอียด
รอบคอบก่อนที่
จะเสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง
ของ
หน่วยงาน 
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3.มีการ
ติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายในองค์กร
เพ่ือวาง
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้
เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

2. กิจกรรมการ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร 

การเรียกรับเงิน
ค่าสินบนในการ
อนุญาตให้
ก่อสร้างอาคาร 

1 บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
การรับเรื่องขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคารมีจ านวนน้อย 
 

1.ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตมัก
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารไปก่อน แล้ว
จึงมาขอรับอนุญาต
ภายหลัง 
2.การปลูกสร้าง
อาคารไม่เป็นไป
ตามแบบท่ีได้รับ
อนุญาตให้ปลูก
สร้าง 
3.ผู้ขออนุญาต
เสนอให้

1.พ.ร.บ.
ควบคุมคุม
อาคาร พ.ศ.
2522 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.กฎกระทรวง
ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร 
 

3.เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

       1.
นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้
รอง
นายกเทศมนตรี
ควบคุม/กับก า
ดูแลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่าง
ใกล้ชิด มีการ
สอบทานและก
ก าชับให้
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม

ปริมาณ
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การ
อนุญาตให้
ปลูกสร้าง
คาร ลดลง 
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ค่าตอบแทนในการ
อนุญาตให้ก่อสร้าง 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. ด าเนินการ
จัดหาเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติงาน
เพ่ิมหรือมีการ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่อ่ืนมา
ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการ
ตรวจสอบก่อน
มีการอนุญาต 
 
3.ประชา 
สัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การขออนุญาต
ปลูกสร้าง
อาคารให้
ประชาชน
ทราบ 

3. การน า
ทรัพย์สินจอง
ราชการไปใช้
ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่บาง
รายน าอุปกรณ์
ของส านักงาน

1.ไม่มีระบบควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุของ
แต่ละส านัก กอง 

ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 

1.มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

       1.จัดท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
การน า
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ไปใช้ท างาน
ส่วนตัวที่บ้าน 

2.เจ้าหน้าที่ขาด
จิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

2.ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ 

2. มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการไป
ใช้ส่วนตัว 

      
 

       
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  งานนิติการ 

ชื่อผู้รายงาน  นางสาวจิดาภา  ศิริเขตต์บุญ   นิติกร 
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