
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  
ท่ีมีความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลห้างฉัตร 

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
 

 

 

 

 



คำนำ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆที่หาต้นตอที่แท้จริง              
ได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องการการทุจริต คือการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่             
ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ           
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 เทศบาลตำบลห้างฉัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหา
การทุจริตภาครัฐ ตามคาสั่งคณะรัฐรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69 ลงวันที่18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล            
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื ่อสกัดกั ้นมิให้เกิดการทุจริต                
ประพฤติมิชอบได้ 

 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก        
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม ่
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจ ายอำนาจ             
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพื่อให้การบริการต่าง ๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่น
หลายแห่งเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่เก ิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ            
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีนาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิ ดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบที่ไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนในสังคมปั จจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโป่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต               
ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส               
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื ่องของการผูกขาด ดังนั้น            
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิ              
ในการดำเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการ
มีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที ่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพ่ิม             
รายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิตเป็นคุณธรรมที ่ได ้ร ับการเน้นเป็นพิเศษ                   
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง และมีความเห็น  
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมเปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน             
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู ้ที ่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต           
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาย
ต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส               
ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าว คือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน                
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลห้างฉัตรในครั้งนี้ได้นำเอาความเสี่ยงต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 
COSO (The Committee of SpvosoringOrganization of theTread way Commission) และตามบริบทการว ิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม             
และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือ           
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบในการ                 
ปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยง            
ที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
 1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
 3) การปฏิบัติหน้าที ่โดยขาดความคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั ่นในหลัก           
ธรรมาภิบาล 
 
3. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที ่ ที ่อาจก่อให้ เก ิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลห้างฉัตรประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 3.1 การพิจารณาเหตุการณ์ /พฤติการณ์ ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ   
อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างเหมาะสม คือมีการเอื้อประโยชน์              

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
- กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
- การรับ การจ่ายเงิน 
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
- การกำหนดคุณลักษณะพัสดุการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา- การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ 
- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 
- การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกเข้ารับราชการ 
3.3 การพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 7 ระดับ 
- ไม่มีความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงตำ่มาก 
- ต่ำ 



- ความเสี่ยงระดับกลาง 
- ความเสี่ยงสูง 
- ความเสี่ยงสูงมาก 
- ความเสี่ยงสูงที่สุด 
3.4 มาตรการป้องกันเพื่อไมใ่ห้เกิดการทุจริต 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที่ โครงการ 
/

กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง
ที่อาจม ี

ผลกระทบ/
กระตุ้น 

ให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ 

ระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับความเส่ียง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่

มี 
ต่ำ 

มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด 

1 การ
ตรวจ
รับ/

จำหน่าย
พัสดุ

ประจำป ี

กระบวนการ 

จำหน่าย/
ตรวจสอบ
พัสด ุ         
ยังไม่เป็นไป
ตาม 

ระเบียบ 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ
ของ
หน่วยงานยัง
ขาดความรู้
ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบั
ขั้นตอนใน
การ
ปฏิบัติงาน 

การ
จำหน่าย
พัสดุของ
หน่วยงาน
ยังไม่เป็นไป
ตาม
ระเบียบ 
อาจทำให้
บุคคลอื่น
ได้รับ
ประโยชน์
หรือมูลค่า
พัสดุมีมูลค่า
ลดลง 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 

  /     ให้หน่วยงาน
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ีและ
แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ
พัสดุ เพื่อ
ตรวจสอบพัสดุ
ชำรุด 
เส่ือมสภาพ 
หรือสูญหาย
หรือไม่ 

จำนวน
เร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบั
การ
จำหน่าย
พัสด ุ

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน 

ชื่อผู้รายงาน นายธนภัทร วาทินสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 


