
๒ 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่             
ในปจัจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่
ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัย คือด้านโอกาส 

(Likelihood) ด้านผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน ดังนี้ 

(๑) เกณฑโ์อกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี 
๔ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี 
๓ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี 
๒ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี 
๑ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี 

 
(๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
๔ ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓ ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑ ความเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า 

 
เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนหรือสังคมออนไลน์ 
๓ หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๒ มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

๑ ปรากฏข่าวลือพาดพิงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 



๔ 

 

(๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
 

Risk Score 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
 ๒) ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(L x I) 

๑ การจัดเก็บค่าน้ าประปา การยักยอกจัดเก็บเงินค่า
น้ าประปา ไม่น าส่งเงินที่
จัดเก็บได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือ
น าส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่
ครบถ้วน 

๑ ๑ ๑ 

๒ การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย การยักยอกจัดเก็บเงินค่าขยะ
มูลฝอย ไม่น าส่งเงินที่จัดเก็บ
ได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือน าส่ง
เงินให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน 

๑ ๑ ๑ 

 
 ๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานอยู่ในระดับดี การควบคุมมีความเข้มแข็ง        
และด าเนินไปไดอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจไดในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยง      
การทุจริตได้ หากปรากฏภายหลังพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป อาจต้องเพ่ิมเติม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ 
 



๕ 

 

หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง      

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน     
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational - IT)        
ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๒ แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นล าดับที่ ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑       
ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕0 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความ
สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลใดในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผน



๖ 

 

แม่บท ฯ ที่ก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗o หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน
ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๔๓ และได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อสาธารณชน 
๒) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๔) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งและลดการทุจริต 
 

เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) มีมาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
๓) คดีทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายในภาพรวมลดลง ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๔) เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏป่าหวายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย     
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 


