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แนวทางปฏิบัตติามคู่มือการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาจะ
ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาจะไม่มีการทุจรติ
หรือในกรณีที่พบการทุจรติที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหา น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกดิความ
เสยีหายข้ึนก็จะเป็นความเสยีหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มกีารนำเครื่องมือ ประเมนิความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช ้เพราะไดม้ีการเตรยีมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิาน ประจำซึ่งไม่ใช่การ
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การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจำปี ๒๕๖5 

 

1. การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกดิการทุจรติภายในองค์กร   
 

1.1 ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเป็นเขตการปกครองของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฏร์ธานี โดยมี เนื้อที่โดยประมาณ 94.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,950 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 1 ตำบล   10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยจำนวนครัวเรือน 1,457 ครัวเรือน จำนวน

ประชากร 3,837 คน องค์การบรหิารส่วนตำบลกะเปาแบ่งการบรหิารส่วนราชการเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ

ทั่วไปของ องค์การบรหิารส่วนตำบล และราชการทีม่ไิดก้ำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของกองหรอืส่วนราชการใดใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดร้ับมอบหมาย 

2) กองคลัง มหีนา้ที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับเงนิ การนำส่งเงนิ การเก็บ

รักษาเงนิ และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสำคัญ งานเกี่ยวกับเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิ

บำเหน็จบำนาญ เงนิอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงนิ การจัดสรรเงนิต่าง ๆ การ

จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงนิรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบกิจ่าย งานทำงบทดลอง

ประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับ การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ

ได้รับมอบหมาย 

3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำ

ขอ้มูลทางดา้น วศิวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขยีนแบบ การตรวจสอบ 

การก่อสร้างงานควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัตงิาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

งานแผนงานดา้นวิศวกรรมและ เครื่องกล การรวบรวมประวัตติดิตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 

การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ

เบกิจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นำ้มันเชื้อเพลงิ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

หน่วยงาน 
พนักงาน 

ส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
รวม 

สำนักปลัด 7 - 6 3 ๑6 

กองคลัง 3 1 ๑ - 5 

กองช่าง ๑ - 2 - 3 

รวม 11 ๑ 9 3 24 

 

๑.๒ จำนวนบุคลากร 
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1.3  การวเิคราะห์สภาพองค์กรด้วย SWOT Analysis 

SWOT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ซึ่งจะช่วยใหเ้ข้าใจไดว้่ามีอทิธพิลต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น 

ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น

คุณลักษณะ ภายในที ่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น

สถานการณ์ที่ใหโ้อกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม

จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กรผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้

เป็นแนวทางในการกำหนดวสิัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่

เหมาะสมต่อไป 

ตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การป้องกันและระงับโรคตดิต่อ การจัด

สาธารณูปการและสาธารณูปโภค การจัดการศึกษา เป็นต้น บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกะเปาจึงมีภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน ดังน้ันจงึนำเทคนคิ SWOT Analysis มาใชใ้นการวเิคราะห์ความเสี่ยงในการ

เกิดทุจรติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

กะเปาใหดี้ยิ่งข้ึน โดยแบ่งตามสภาพแวดลอ้มเป็นภายใน (SW) และภายนอก (OT) ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  

1) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจนและมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที ่ในทุก

ระดับ 

2) มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการ

บรหิารงานและส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ

สั่งการ ฯลฯ หรอืไม ่

3) มกีารมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหน

เจา้หน้าที่รับเงนิ ออกใบเสร็จรับเงนิและลงบัญช ีไม่ใหอ้ยู่ในความรับผดิชอบของบุคคล

เพยีงคนเดยีว 

4) มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคคลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะ

เปาดำเนนิการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเรื่องการแสดงเจตจำนง

สุจรติ เสรมิสรา้ง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหิารราชการ 

 5)  ผู้บริหารได้ประกาศเจตจำนงสุจริต และเห็นชอบให้ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ การ

เสริมสร้าง        ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด และ

ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที ่
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จุดอ่อน (Weaknesses)  

1) ขาดบุคลากรตำแหน่งตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏบิัตงิาน

ดา้นบัญชี การเบกิจ่ายเงนิ ภาษี การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การเก็บหลักฐานการเงนิ การ

จัดเก็บรายไดฯ้ลฯ  

2) มจีำนวนบุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่งตามงานต่าง ๆ จงึทำใหบุ้คลากรที่มีตอ้งรับภาระ

งานเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง จงึขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

3) การนำเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในกระบวนงานเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสยังนอ้ย 

 

โอกาส (Opportunities) 

1) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกการป้องกันการทุจริต หรอืส่งเสริมความโปร่งใส

การปฏบิัตงิาน  

เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัตวิ่า “รัฐ

ตอ้งส่งเสริมสนับสนุนและให ้ความรูแ้ก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ ทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ ฯ มาตรา ๗๖ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั ้ง

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนห้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม

หลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ีในหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือและ ช่วยเหลอืกัน

ในการปฏบิัตหิน้าที่ เพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิ การจัดทำบรกิารสาธารณะและ

การใช้จ่าย งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวม

ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้

ใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสอืกปฏิบัตแิละปฏิบัติหน้าที่ อย่าง

มปีระสทิธภิาพ”   

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๕๓  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา การทุจรติประพฤติมชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเนน้การ

สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อสกัดกัน้มิให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรมทำใหอ้งค์กรปกครอง ส่วนหอ้งถิ่นเกดิความตระหนัก

ที ่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใด ๆ ที ่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ชาติไปสู่การปฏบิัตอิยา่งเป็นธรรม 

2)  การกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถอืเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน

ภาครัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนหอ้งถิ่นไดท้บทวนการปฏิบัติงานและการบริหาร

เพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที ่ ป.ป.ช.

กำหนด เพื่อใหเ้ป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ

องค์กร 

3)  การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายมคีวามคุม้ค่า 

 

 อุปสรรค (Threat) 

1) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื ่องขาดความชัดเจนทำให้การปฏิบัติงาน

อาจจะทำใหเ้กดิความ สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุ

บางรายการมไิด้มกีารกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 

หรอืพาณชิย์จังหวัด 

2) ระเบียบ กฎหมาย ที่มกีารปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการทำความ

เขา้ใจและการตคีวามใหถู้กตอ้ง 

3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมักถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ เช่น  

สตง. ป.ป.ช. ฯลฯ จึงส่งผลต่อความตึงเครียดในการทำงาน และต่อความคิดริเริ่มทำ

สิ่งใหม่ ๆ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

ผลการศึกษาวจัิย เรื่อง “การปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในประเทศไทยตอ้ง

ดำเนนิการดา้นการ จัดซื้อจัดจา้ง การทำโครงสรา้งพื้นฐาน การบรหิารงานบุคคล และการออกใบอนุญาต

ภายใตก้ฎหมายระเบียบข้อบังคับ หลายฉบับ ซึ่งมลีำดับขึ้นที่แตกต่างกันไปโดยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่

วางหลักการ โดยภาพรวมรวมถึงการบัญญัติ กำหนดรายละเอยีดไวใ้นพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับ

รองต่าง ๆ ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการตาม

อำนาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในดา้นต่าง ๆ ดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบการตรวจสอบซึ่งมี

อยู่หลายช่องทางได้แก่การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอำนาจกำกับ

ดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มบีทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบโดยองค์กร

ตุลากร และการตรวจสอบจากภาคประชาชน สำหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี ้มูล

ความผดิมากที่สุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจา้งและการจัดทำโครงการพื้นฐานเป็นกจิกรรมที่พบว่ามีการ

กระทำการทุจรติมากที่สุด หากพจิารณาสาเหตุของการทุจรติสามารถจำแนกได้เป็น ๒ ส่วนคอื 
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๑. สาเหตุในภาพรวม ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นปัจจัยทางด้าน สังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการ

ทุจริตของหน่ายงานตรวจสอบ การถือปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและ

คุณภาพของคน  

๒. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจรติประกอบดว้ย 

2.1 การทุจรติในการจัดซือ้จัดจ้างและการทำโครงสร้างพื้นฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์

ทางกฎหมายที่ใช้ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางที่สูงกว่า

สภาพความเป็นจริงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง ผู้ประกอบการกับบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและระหว่างนักการเมืองระดับชาติเจ้าหน้าที่จากส่วน

ราชการ ส่วนกลางกับผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรวมทั้งปัจจัยทางด้าน

การเมืองตลอดจนปัจจัยจากการขาดความ โปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

และเงื่อนไขจากการขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสทิธภิาพ 

๒.๒ การทุจริตในเรื ่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที ่ใช้ในการ

บริหารงานบุคคลให้ อำนาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บรหิารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากเกินไป รวมทั้งปัญหาในเชิงองค์กรของการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มีจำนวนมากเกินไปอันนำมาซึ่งการทุจริตโดยการ

แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ระหว่างผูม้สี่วนเกี่ยวข้องตามมา 

๒.๓ การทุจริตในเรื ่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่ง

เจ้าหน้าที่ผูม้ีอำนาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมกีาร

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ขอ อนุญาต รวมทั้งระบบในการ

บริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นมีหลาย

ประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพืน้ฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่หลัก

ความโปร่งใส หรือหลักการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหลักความรับผิดชอบ หลักการ

ห้ามบุคลากรเป็นผู ้ม ีส่วนได้ส ่วนเสียกับหน้าที ่ของตน โดยนำเอาหลักการมา 

เสริมสร้างกระบวนการในการดำเนินการของท้องถิ่นเพื่อเป็นการป้องกันหรือลด

โอกาสแรงจูงใจหรอืความเสี่ยงในการทุจรติ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand” 

กำหนดพันธกิจเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจรติ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก

ภาคส่วนและปฏริูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู ้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการ
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ดำเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก่ไขการทุจริตได้อย่างทันท่วงที 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถนำไป

ปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติเพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างสง่างาม ท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 

การกระจายอำนาจลงสู่ทอ้งถิ่น ที่มวีัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถ

สอบสนองต่อ ความตอ้งการของชุมชนและมีประสทิธภิาพมากขึ้น แต่ในทางปฏบิัตเิกิดการทุจรติในท้องถ่ิน

เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น ๗ ประเภท

ดังนี้ 

๑. การทุจรติด้านงบประมาณการทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงนิการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. สภาพหรอืปัญหาการทุจรติที่เกดิจากตัวบุคคล 

๓. สภาพการทุจรติอันเกดิจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔. สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกดิจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  

    จรยิธรรม  

5. สภาพหรอืลักษณะปญัหาการทุจรติที่เกดิจากการขาดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ  

๖. สภาพหรอืลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ 

    จากภาค ส่วนต่าง ๆ 

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธพิลทอ้งถิ่นการทุจริต

ในรูปแบบ ดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (๒๔๔๔) พบว่าสาเหตุที่ก่อใหเ้กิด

การทุจริตในลังคมไทยมี ๒ ประการ ได้แก่  ๑) การใช้วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางที่ผิด  ๒) 

ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจา้หน้าที่รัฐ  กล่าวคอื ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นำไปสู่การเอื้อ

ประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตรและพวก พ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาด

ประสิทธิภาพทำให้สังคมเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกล่าว เป็น

เพยีงตัวเสรมิใหเ้กดิโอกาสในการทุจรติเท่านัน้ ปัญหาที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การขาดจติสำนกึ ความ

ซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจา้หน้าที่จนนำไปสู่การทุจรติดว้ยวธิกีารใหม่ ๆ ที่ซับซอ้นยิ่งข้ึน 

สาเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของ

โอกาสในการทำทุจริตที่ เกดิจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 

การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจกับการดำเนนิงานของภาครัฐค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรม

เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน ทัศนะ

ที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบา้นเมอืง ระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนยิมมสี่วนทำใหค้นมุ่งสรา้งความรํ่ารวย วัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจใหเ้จา้หน้าที่มแีนวโน้มที่จะทำ

การทุจรติ รวมทัง้โครงสรา้งทางสงัคมทีบ่ดิเบี้ยว  มคีวามเหลื่อมลํา้ มีช่องว่างระหว่างคนจนกับ

คนรวย คนมอีำนาจกับคนไรซ้ึ่งอำนาจ ทำให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจรติมาก
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ยิ่งขึ ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความ

เข้มแข็งทั ้งในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๔๖๔) ที่บูรณาการพันธกิจการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคี เครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจรติ

เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมนีัยสำคัญ (ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๔๖๔) เพื่อเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๔๖๔) และยุทธศาสตร์การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๔๖๔) จึงให้ส่วนราชการทุกกองในสังกัด

องค์การบรหิารส่วนตำบลกะเปานำไปปฏิบัตใินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ  

๓. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 

3.๑ เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะ

เปา 

3.๒ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ

ปฏบิัติหนา้ทีร่าชการของผูบ้รหิาร อบต. สมาซกิสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำและพนักงาน

จ้าง ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ

ปฏบิัตติามมาตรฐานจรยิธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน ์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

๓.3 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เป็นไปตามหลักการบริหาร

กจิการบา้นเมอืงที่ดี 

3.๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรม  

3.5 เพื่อเสรมิสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลใหมี้ความเข้มแข็งและมี

ประสทิธภิาพ 

๔. เป้าหมาย 

4.๑ ผู้บริหาร อบต. สมาซิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมี

จติสำนกึ และความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นท้องถิ่น

ปราศจากการก่อใหเ้กิดข้อสงสัยในการประพฤตปิฏิบัตติามมาตรฐานจรยิธรรม การขัดกันแหง่ผลประโยชน์

และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

4.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาบรหิารราชการเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมือง

ที่ด ี 

4.๓ ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลกะเปา ในการจัดทำแผน ให้

ความเห็นโครงการ ขนาดใหญ่ ร่วมคดิ ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมนิผลโครงการ 

4.๔ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามีความเข้มแข็งใน

การตรวจสอบ  

4.5 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามีโครงการ กิจกรรม และมาตรการที่มีประสิทธิภาพลด
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โอกาสในการกระทำการทุจรติและประพฤตมิิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕. ประโยชนข์องการจัดทำแผนปฏบิัตกิาร 

5.๑ ผู้บริหาร อบต. สมาซิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมี

จิตสำนึกและความ ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและ

สามารถบรหิารราชการเป็นไปตาม หลักการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ี(Good Governance) 

5.๒ ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลกะเปาในการจัดทำแผนให้

ความเห็น โครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะนำมาซึ่งการ

สรา้งเครอืข่ายภาค ประชาชนที่มีความเขม้แข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 

5.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามีมาตรการที่กำหนดไร้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติทำให้

ประชาชนทราบ ขั้นตอน และระยะเวลาการทำงานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระทำการ

ทุจริตของเจ้าหนา้ที่ทำให้การ บรกิารประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น และประชาชนมคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิัตหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ องค์การบรหิารส่วนตำบลกะเปา 

6. รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรอืการขัดกัน

ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาปี 

๒๔๖๓ มรีายละเอยีดดังน้ี 

6.๑ กรอบหรอืภาระงานในการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ มี ๔ กระบวนการ 

๑) Corrective : แก่ไขปัญหาที่เคยรบัรูว้่าเกิด และสิ่งที่มปีระวัตอิยูแ่ลว้ ทำอย่างไรจะไม่ให้

เกดิ  ซำ้อกี 

2) Detective : เฝา้ระวัง สอดส่อง ตดิตามพฤติกรรมเสี่ยง ตอ้งสอดส่องต้ังแต่แรก ตั้ง

ข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัย และทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนัน้แก่

ผูบ้รหิารต่อไป 

๓) Preventive : ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใน

ส่วนที่    พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่เกิดซ้ำอีก (Known 

Factor)     ทั้งที่รู้ว่าทำไปมคีวามเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลกีเสี่ยงด้วยการปรับ Workflowใหม่ 

ไม่เปิด    ช่องว่างใหท้ำการทุจรติเข้ามาไดอ้กี 

๔) Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปราม

ล่วงหน้า     ในเรื่องประเด็นที่ ไม่คุ ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี ่ยงที ่มาจาการพยากรณ์

ประมาณการ    ล่วงหน้าอนาคต (Unknown Factor) 

6.๒ ขอบเขตความเสี่ยงการทุจรติ ประกอบดว้ย  

๑) ความเสี่ยงการทุจรติจากภาระงานดว้ยการอนุมัต ิอนุญาต ตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง  

๒) ความเสี่ยงการทุจรติจากภาระงานดว้ยการจัดซื้อ - จัดจ้าง  

๓) ความเสี่ยงการทุจรติจากภาระงานดา้นภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 



 
 

 
10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.๓ ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ม ี9 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุความเสยีง

วเิคราะหค์วาม
เสยีง

จดัระดบัความ
เสยีง

ประเมนิการ
ควบคุมความ

เสยีง

จดัทาํแผน
บรหิารความ

เสยีง

รายงานผลการ
เฝ้าระวงัความ

เสยีง

จดัทาํระบบ

บรหิารความ

เสียง

รายงานการ

บรหิารความ

เสียง

สรุปผลการ

ดาํเนินงาน

ตามแผน
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 

เทคนคิในการระบุความเสี่ยง หรอืค้นหาความเสี่ยงในการทุจรติด้วยวธิกีารต่าง ๆ ดังนี้ 

 

                   
การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติครัง้นี้ใชว้ธิรีะดมสมองเพื่อระบุความเสี่ยงดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

สามารถระบุความเสี่ยงไดด้ังนี้ 
 

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ขัน้ตอนการปฏบิัติงาน 

ดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายละเอยีดความเสี่ยงการทุจรติ 

(Known Factor) 

ความเสี่ยงที่สามารถรับรูไ้ด้ 

(Unknown Factor) 

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับรู้

ได้ 

การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนด

ราคากลาง 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสเป็นไปอย่าง

ไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีด

กันหรอืสรา้งอุปสรรค  

ก า ร ค ว บ ค ุ ม ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง  เ ป็ น

กระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ 

โดยช่างผู้ควบคุมงาน อาจไม่ทั่วถงึ และ

สภาพแวดล ้ อมทางธรรมชาต ิ เป็ น

อุปสรรค 

- ผลการกำหนดราคา ราคากลาง

สูงกว่าราคาที่ จัดจา้งไดเ้กนิกว่า  

- ผูค้วบคุมงานไม่สามารถควบคุม

งานไดต้ลอดเวลา 

การกำหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน

เทคนคิไม่ เหมาะสม เกนิ

ความจำเป็น ทำ ใหต้อ้งใช้

ตน้ทุนเกิดความจำเป็น 

การควบคุมงานอาจไม่

ทั่วถงึ 

 
 

การระดม
ความคิด

การใช
แบบสอบถาม

workshop

หาประเด็นที่
นาสนใจ

เพ่ือ
เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องคกรอ่ืนๆ

การสัมภาษณ

 การรวบรวมความเสยีง 

(Risk Densifications) 

      การระบุความเสยีง              

 (Risk Identifications) 
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หมายเหตุ :  

Know Factor คอื ความเสี่ยงของ ปัญหา/ พฤตกิรรม ที่เคยเกดิขึ้นมาก่อน หรอืคาดว่ามโีอกาส

เกดิขึ้นสูง 

          Unknow Factor คอื ความเสี่ยงของ ปัญหา/ พฤติกรรม ที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อนแต่เกดิจากการ

คาดการณ์  การพยากรณ์ ความน่าจะเป็นว่าสามารถเกดิขึ้นได ้

ขั้นตอนที่ ๒  การวเิคราะห์สถานะความเสี่ยง (Analysis) 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดง

สถานะ ความเสี่ยงการทุจรติออกตามรายสไีฟจราจร เขยีว เหลือง สม้ แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง

ในช่องสไีฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจร มีรายละเอยีดดังนี้  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏบิัติ งานตามปกตคิวบคุมดูแลได้ 

สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวช้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่

ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวชอ้งกับบุคคลภายนอก คนที่

ไม่รูจั้กไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับตดิตามได้อย่างใกลช้ดิหรอือย่างสม่ำเสมอ 

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงต่อการทุจรติ เขียว เหลอืง ส้ม แดง 

1. การควบคุมงานก่อสรา้ง : ขั้นตอนการควบคุมงาน

ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอยีด และ

ราคา 

    

2. การจัดข้อจัดจ้าง : ข้ันตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 

(TOR)และราคากลาง 

    

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง (Risk level) 

คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับ

คะแนนความจำเป็นของการเฝา้ระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังน้ี 

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝา้ระวัง มีแนวทางในการพจิารณาดังน้ี 

-  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขัน้ตอน  

   นัน้ เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำ
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การ ปอ้งกันไม่ดำเนนิการไม่ได ้ค่าของ MUST คอื ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรอื ๓ 

 - ถา้เป็นกิจกรรมหรอืขันตอนรองกระบวนงานนัน้ แสดงว่ากิจกรรมหรอืข้ันตอนนั้นเป็น 

SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นตํ่าในการเฝา้ระวังความ เสี่ยงการทุจรติ ค่าของ SHOULD คอื ค่าที่อยู่ใน  

ระดับ ๑ เท่านัน้ 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในพิจารณาดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วน'ใต้-ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถงึหน่วยงานกำกับดูแล พันธมติร ภาคเีครอืข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 

- กจิกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internet Process 

หรอื    กระทบดา้นการเรยีนรู ้องค์ความรู ้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรอื ๒ 

ตารางที่ ๓ คะแนนขอ้มูลที่ตอ้งเฝา้ระวัง (ตารางระดับความเสี่ยง (Risk level) 

ที ่
ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงต่อการ

ทุจรติ 

ระดับ 

การเฝ้าระวัง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

(จำนวนxความ

รุนแรง) 

1. การควบคุม : การควบคุมงานก่อสรา้ง 2 1 2 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง : ขัน้ตอนการกำหนด 

ขัน้ตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 

(TOR)และราคากลาง 

2 1 2 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control matrix Assessment) 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำนวน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน

การควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ

จัดการ (คุณภาพการ จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ 

ระดับ ดังน้ี 

ดี      :  จัดการไดท้ันททีุกครัง้ที่เกดิความเสี่ยง ไม่กระทบถงึผูร้ับบรกิาร/ผูร้ับมอบผลงาน  

องค์กรไม่มี ผลเสยีทางการเงนิ ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ :  จัดการไดโ้ดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยังจัดการไม่ได ้กระทบถงึผูใ้ช้,บรกิาร/ผู้รับมอบผลงาน  

    องค์กร แต่ยอมรับได ้มคีวามเข้าใจ 

อ่อน  :   จัดการไม่ได้ หรือไดเ้พียงส่วนนอ้ย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มผีลกระทบถงึผู้ใช้
,บรกิาร/  ผูร้ับมอบผลงานและยอมรับไม่ได ้ไม่มคีวามเขา้ใจ 
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ขั้นตอนที่ ๕  แผนการบริหารความเสี่ยง 

     ขัน้ตอนที่ ๕  ให้เลอืกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control matrix Assessment ในขัน้ตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรอื ๖ 
หรอื ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลอืกมาทำแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นระดับแรก
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่
ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี - พอใช ้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่
ในระดับเฝา้ระวัง และทำกิจกรรมบรหิารความเสี่ยง  

 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี ่ยงการทุจริตใน

กจิกรรมตามแผนบริหารความ เสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตระแกรงดัก เพื่อ

เป็นการยนืยันผลการป้องกันหรอืแกไ้ขปัญหามีประสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด โดยการแยกสถานการณ์

เฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจรติ ออกเป็น ๓ ส ีไดแ้ก่ สเีขยีว สเีหลือง สแีดง 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๓ การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control matrix Assessment) 

ที ่ ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงต่อการ

ทุจรติ 

คุณภาพ

การ

จัดการ 

ค่าการประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจรติ 

ค่าความ

เสี่ยงตํ่า 

ค่าความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ค่าความ

เสี่ยงสูง 

1. การควบคุม : การควบคุมงานก่อสรา้ง ดี 
ต่ำ(1) 

ค่อนขา้งต่ำ

(2) 
ปานกลาง(3) 

2. การจัดซือ้จัดจา้ง : ขัน้ตอนการกำหนด 

ขัน้ตอนการจัดทำรา่งขอบเขตงาน 

(TOR)และราคากลาง 

พอใช้ 
ค่อนขา้งต่ำ

(4) 
ปานกลาง(5) 

ค่อนขา้งสูง

(6) 



 
 

 15 

 
 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงต่อการทุจรติ เขียว เหลอืง แดง 

1. การควบคุม :การควบคุมงานก่อสรา้ง 

(ค่าความเส่ียงรวม = ๒) 

   

2. การจัดซื้อจัดจ้าง : ขัน้ตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR 

ขัน้ตอนการกำหนดราคากลาง 

(ค่าความเส่ียงรวม = 2) 

   

 

หมายเหต ุ

สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณทีี่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ตอ้งทำกจิกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง :  เกดิกรณทีี่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก่ไขไดท้ันท่วงท ีตามมาตรการนโยบาย โครงการ   

                  กจิกรรมที่เตรยีมไว ้แผนใช้ไดผ้ล ความเสี่ยงการทุจรติลดลง ค่าความเสีย่งรวมไม่เกนิ 

                  ระดับ ๖ 
สถานะสีแดง :  เกดิกรณทีี่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได ้ควรมีมาตรการ นโยบาย หรอืโครงการ/ กิจกรรม  

                   เพิ่มข้ึน แผนใชไ้ม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๗  จัดทำระบบการบรหิารความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสแีดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗, ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ

เกนิกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบรหิารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

๗.๒ (สถานะสเีหลอืง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม =  ๔ ,  ๕  และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับเกดิขึ้น แลว้แต่ยอมรับได ้ควรมีกจิกรรมเพิ่มเตมิ 

๗.๓ (สถานะสเีขยีว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑, ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน

ระดับยังไม่ เกิดข้ึน ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ตารางที่ ๗  แนวทางบรหิารจัดการความเสี่ยงการดำเนนิงานที่อาจก่อใหเ้กดิทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลกะเปา 

 

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนนิงาน 

ที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติ 

ค่าประเมนิ 

ความเสี่ยง

รวม 

แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ 

บรหิารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง : ๒ - ส่งเจ ้าหน้าที ่ เข ้าอบรม ฝึกอบรมทำ

ความเข้าระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ

การปฏิบัติงาน หรือการจัดทำคู ่มือการ

ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึง

การใชร้ะบบสาสนเทศในการสบืคน้ข้อมูล 

- เนน้กจิกรรม/โครงการ ฝกึอบรมส่งเสริม

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้าน

การป ้อง ก ันการท ุจร ิต การส ่งเสร ิม

วัฒนธรรมสุจรติใหก้ับบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

- การสรา้งการมสี่วนร่วมเพื่อป้องกันและ

เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงมาตรการให้

คุณให้โทษ เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน

ท ุ จร ิ ตท ี ่ ม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภาพ  ก ิ จกรรม

เสริมสร้างความ   ตระหนักรู ้ด ้านการ

ดำเนนินโยบายต่อตา้นทุจรติ 

 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง : ขั้นตอนการจัดทำ

ร่างขอบเขตงาน (TOR)และกำหนดราคา

กลาง 

2 
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