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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เทศบาลตำบลห้วยลาน 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ 
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแตใ่นทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตวับุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเ้กิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้ แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ และมีการก่อตั้งบริษัทรับเหมา เป็นตัวแทนในการเป็น
คู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอ้ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 ความเสี่ยงการทุจริต แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ภารกิจการให้บริการ
ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 3. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยสามารถจำแนก
ระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง และสูง สามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้ดังนี ้

 



 
 

ที ่
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงทุจริต 

ระดับการประเมินความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต่ำ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
สูง 

สูง 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ใน ร ะห ว่ า งก า รต ร ว จ ส อ บ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต 

 ✓    1. กำหนดมาตรการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
2. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็น
แนวทางเดียวกัน 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
การดำเนินการการขออนุญาต 

    สำนักปลัด 

2 เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 ✓    1. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการเบิกเงินราชการ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการจัดทำสรุปผลการใช้  
จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
แล ะป ระจ ำปี แ ล ะ เส น อ ให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ
การเงินการคลัง การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

    สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 



 
 

ที ่
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงทุจริต 

ระดับการประเมินความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต่ำ 
ค่อนข้าง

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
สูง 

สูง 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3 การ เลื อ ก ป ฏิ บั ติ ใน ก าร ให้  

บริการแก่ผู้ รับบริการโดยไม่
เสมอภาคเนื่องจากผลประโยชน์
ส่วนตน 

 ✓    1. มีแบบประเมินผลความพึง
พอใจหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
และสถิติ การให้บริการ/การ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

    สำนักปลัด 

4 ก า ร น ำ ท รั พ ย์ สิ น ข อ งท า ง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

  ✓   1. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุ/การยืมครุภัณฑ์
อย่างสม่ำเสมอ 
2. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก 
จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การ
อย่างต่อเนื่อง 
3. กำชับบุคลากรกองช่างในการ
ควบคุม เครื่องจักรให้ระมัดระวัง 
และบำรุ งรักษ า เครื่ องจั กร 
ส ม่ ำ เส ม อ  แ ล ะป ฏิ บั ติ ง าน
ราชการตามระเบียบ กฎหมาย
ในเวลาราชการ 

    สำนักปลัด 

 
 


