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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ      
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่ งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน           
และคณะผู้บริหาร และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน 
ของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าโดยงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละแอ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด 
ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
1.1 ส่วนราชการ/อ านาจหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้      
นั่นก็คือ จังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่ เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอเป็นไปด้วยความสะดวก ได้ก าหนดพ้ืนที่ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 
บ้านละแอ, หมู่ที่ 2 บ้านตาเป๊าะ, หมู่ที่ 3 บ้านกือยา, หมู่ที่ 4 บ้านกูแบรายอ, หมู่ที่ 5 บ้านชะเม๊าะ และหมู่ที่ 6 
บ้านปือรอ จ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,675 คน แยกเป็น ชาย จ านวน 2,432 คน หญิง จ านวน 2,291 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือน จ านวน 1,179 ครัวเรือน โดยแบ่งการ
บริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย  

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่        
งานนโยบายและแผน งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบภายใน งานการศึกษา งานด้านสาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม งานธุรการ และงานอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

2. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร          
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ      
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชี ทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี    
งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. งานตรวจสอบภายใน และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ   
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2 จ านวนบุคลากร/ประกอบด้วย 

ส านัก/กอง 
พนักงาน 
ส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

ส านักปลัด 8 - - 6 14 
กองคลัง 3 - - 1 4 
กองช่าง 2 - 1 - 3 

รวมทั้งสิ้น 13 - 1 7 21 

ที่มา : ส านักปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลละแอ ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2564 
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จากข้อมูลภารกิจและจ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลละแอที่จะต้องปฏิบัติงานอ านวย   
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลละแอให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ   
โดยใช้หลัก SWOT Analysis  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak 
– W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ต าบลละแอ มีเขตพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับต าบลปะแต,
ต าบลยะลา, ต าบลเปาะเส็ง อ าเภอเมือง และ
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

จุดอ่อน (Weak – W) 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มเกิดน้ าท่วมบ่อยในบาง
หมู่บ้าน และเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยในถนน
สายหลักท าให้ภาพติดลบในสามจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

โอกาส (Opportunity – O) 
พื้นที่เขตต าบลเป็นต าบลเชื่อมต่อกับอ าเภอ
เมืองยะลา จึ ง เหมาะสมต่อการขนส่ ง
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร 

อุปสรรค (Threat – T) 
เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 
6 ปีที่ผ่านมา 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงให้
ความส าคัญกับการเรียนด้านศาสนา มีบุคลากร
ผู้มีความรู้ทางศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก มี
โรงเรียนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 

จุดอ่อน (Weak – W) 
เมื่อประชาชนให้ความส าคัญกับการเรียน
ศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความส าคัญกับ
การเรียนสายสามัญ เป็นอันดับรอง 
 

โอกาส (Opportunity – O) 
เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนาเป็นมาก
ขึ้น จึงควรปรับปรุง และพัฒนาการเรียนรู้ 
เช่น สถาบันทางการศึกษาในต าบลให้มี
คุณภาพมากกว่าเดิม และเปิดกว้างในการ
เรียนการสอน 

อุปสรรค (Threat – T) 
ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสถาบัน
ทางการศึกษา   
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ต าบลละแอมีเส้นทางเข้าสู่ต าบลด้วย
ถนนลาดยางจากอ าเภอยะหา – ละแอ 
ระยะทาง 4 กิโลเมตรใช้เวลาในการ
เดินทางจากอ าเภอถึงต าบลประมาณ 10 
นาที มีความเชื่อมโยงกับถนนในหมู่บ้าน
ทุกสายในท าให้เกิดความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้า และสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
สัญจรไปมา 

จุดอ่อน (Weak – W) 
เส้นทางในหมู่บ้านช ารุดขาดงบประมาณ
ในการซ่อมแซม 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity – O) 
มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) ในการก่อสร้าง 

อุปสรรค (Threat – T) 
ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ าท่วมท าให้ถนนเส้นทาง
ในหมู่บ้านช ารุด 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ต าบลบาละแอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล มีกลุ่ม อสม.ในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข ที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน (Weak – W) 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่อง
สุขภาพอนามัย 
 

โอกาส (Opportunity – O) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสนับสนุน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกๆปี 

อุปสรรค (Threat – T) 
มีการเกิดโรคระบาดใหม่ท าให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลต้องเตรียมพร้อม
ตลอดเวลา 

ด้านพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดอง 

จุดอ่อน (Weak – W) 
ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนาอย่าง
เดียว มีการศึกษาด้านสามัญน้อย 
 

โอกาส (Opportunity – O) 
มีการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงาน
ต่างๆจากภายนอกแก่ประชาชนท าให้มี
รายได้มากยิ่งขึ้น 

อุปสรรค (Threat – T) 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งอบายมุข
ในหมู่วัยรุ่นมีมากขึ้น 
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1. ปัญหาทางสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  
    ต าบลละแอมีที่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

เกิดผลกระทบวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในสภาพแห้งทั้ง
ต าบล 

2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  
    ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยเพียง ปีละ  25,000 บาทต่อคน ความยากจน

ของประชากรมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
      ประชากรที่ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะประชากรในวัยแรงงาน 
      ประชากรที่ประกอบอาชีพแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว 

เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะดั้งเดิม ยังต้องพ่ึงพาธรรมชาติขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ ขาดพืชพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินการกลุ่มในหมู่บ้านก็มีปัญหาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ราคาไม่แน่นอน 

3. ปัญหาด้านสังคม 
     3.1 การแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของต าบลละแอ มีอัตราการแพร่กระจาย          

ของยาเสพติดที่เพ่ิมข้ึน โดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน 
     3.2 ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  
     3.3 ไม่มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับต าบลไว้ส าหรับดูแลผู้สูงอายุในต าบลละแอ 
4. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    4.1 ขาดการบริการไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และมีไฟฟ้าใช้ไม่ท่ัวถึง 
    4.2 ปัญหาประชาชนขาดน้ าดื่มที่สะอาด ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1, 2 ,4 และ 5 เนื่องจากระบบ

ประปาหมู่บ้านยังมีใช้ไม่ทั่วถึง 
4.3 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลละแอ 

เนื่องจากคูส่งน้ าเพื่อการท านาตื้นเขิน ฝายน้ าล้นช ารุด คลองส่งน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอ 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    5.1 ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนไม่สนใจวิธีการป้องกัน ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล

อนามัยแม่และเด็ก และความส าคัญของการออกก าลังกาย 
      5.2 สถานีอนามัยขาดอุปกรณ์ท่ีส าคัญบางอย่าง เช่น เครื่องมือทันตกรรม 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       - ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร อันเนื่องจากเด็กและประชาชน
บางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษา ในขณะที่การจัดการศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียนตาดีกา ก็ยังมีปัญหา เพราะขาด
เงินอุดหนุนจากรัฐ 

- เด็กและเยาวชนยังอ่านหนังสือไม่ออก เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือภาษามลายู และเด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในโรงเรียนศาสนาเป็นหลัก 
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2. หลักการและเหตุผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”    

ของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย          
ต้องด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างการท าโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาต
ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีล าดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย       
ที่วางหลักการ โดยภาพรวมรวมถึงมีการบัญญัติก าหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมาย       
ล าดับรองต่างๆ ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการ        
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบ    
ซึ่งมีอยู่หลายช่องทาง ได้แก่ การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 
และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ส าหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ของประเทศไทยนั้น พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี้มูลความผิดมากที่สุด 
ขณะเดียวกัน การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการกระท าการทุจริต   
มากที่สุด หากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. สาเหตุในภาพรวม ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานตรวยสอบ
การถือปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 

2. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย 
2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการท าโครงสร้างพ้ืนฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์       

ทางกฎหมายที่ใช้ในการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างการก าหนดราคากลางที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริง            
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
การเมืองระดับชาติเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการส่วนกลางกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
ปัจจัยทางด้านการเมืองตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไข
จากการขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้งปัญหา      
ในเชิงองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจ านวนมากเกินไปอันน ามาซึ่งการทุจริตโดย
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา 

2.3 การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าที่  
ผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แต่ละแห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่น         
ในประเทศไทยนั้นมีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกัน ได้แก่    
หลักความโปร่งใส หรือหลักการมีส่วนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็น         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน้าที่ของตน โดยน าเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินการ
ของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสแรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
ก าหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล              
ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน     
การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิ งรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน         
เป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถน าไปปรับใช้ในงาน         
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม
ท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 

การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่น
เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ 
และขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

การทุจริต ในหลายรูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่าสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการทุจริต ในสังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ 

7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางที่ผิด 
7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติ

มิตรและพวกพ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพท าให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่อง
ปกต ิอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาที่ส าคัญที่สุด
อยู่ที่การขาดจิตส านึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภมากในอ านาจและทรัพย์สิน
อยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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สาเหตุและปัจจัยที่ส าคัญท่ีน าไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการ นับตั้งแต่เรื่องของโอกาสในการท า
ทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐค่าตอบแทน      
ที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์
ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มี เงินทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย            
ของบ้านเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจ           
ให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ ามีช่องว่าง
ระหว่างคนจน – คนรวย, คนมีอ านาจ - คนซึ่งไร้อ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริต
มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งในส่วน
ของกฎมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3          
(พ.ศ. 2561 - 2564) ที่บูรณาการ พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่าย
ที่มีบทบาทหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต  เ พ่ือให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่ างมีนัยส าคัญ                   
(ที่มา : ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2564) และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 -
2564 เพ่ือให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ น าไปปฏิบัติในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา อบต. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง      
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทดีี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา อบต. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง     
มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น        
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละแอในการจัดท าแผน          

ให้ความเห็นโครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 
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4. กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอมีความเข้มแข็ง    
ในการตรวจสอบ 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอมีโครงการ กิจกรรม และมาตรการ มีประสิทธิภาพลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   

มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น           
และสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

2. ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ในการจัดท า
แผนพัฒนาให้ความเห็นโครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะน ามา
ซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

3. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีมาตรการที่ก าหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ท าให้
ประชาชนทราบขั้นตอน และระยะเวลาการท างานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ท าให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ปี พ.ศ.  2563                
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้

เกิดซ้ าอีก 
1.2 Detective : เฝ้าระหว่าง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างจะตรวจพบต้อง

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น        
แก่ผู้บริหาร 

1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด      
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้
ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการ
ทุจริตเข้ามาได้อีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า
อนาคต (Unknown Factor) 

2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก : การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

  
 
- การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่ เหมาะสม เกิน
ความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้
ต้นทนุเกินความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก : การก าหนดราคากลาง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 
 
- ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกว่าราคาที่ 
ประกวดได้เกินกว่า 15 % 

 

ขั้นตอนหลัก : การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 
 
- คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  ใช้ เวลา ในการ
ตรวจรับงานมากเกินความ
จ าเป็น 

 

 

Known Factor 
ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าหรือมีประวัติ มีต านาน
อยู่แล้ว 

Known Factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต 
- ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหน้า 
ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ    
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี     
ไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
     สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
     สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง          
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
     สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
     สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต 

(TOR) 
    

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง     
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  

ตรวจรับพัสดุ 
    

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 คือ การก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนน

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการป้องกัน               
ไมด่ าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 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 
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- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขั้นตอนย่อย 
ที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขต (TOR) 

2 1 2 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนด
ราคากลาง 

2 2 4 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

2 2 4 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  Risk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 
หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ 
2 - 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า - ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี - พอใช้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ ยงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต 

(TOR) (ค่าความเสี่ยงรวม = 2) 
    

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

    

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

    

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย  
    โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง  
    ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น 
          แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกดิการทุจริตหรือก่อให้เกดิการขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ  
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
 7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ
ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น
แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง
ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 
ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขต (TOR)  

2 - จั ดกิจกรรมฝึกอบรม ส่ ง เสริมด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการด าเนิน
นโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

4 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกดิการทุจริตหรือก่อให้เกดิการขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ          
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..........30 มีนาคม 2564.......... 
หน่วยงานที่ประเมิน ……………………องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ…………………… 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โอกาส/ความเสี่ยง ระดับต่ า 

สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ผลการด าเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอยะหา 

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ .......................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ ............................................................. ..................................................................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นความเสี่ยงหลัก  

 


