
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริต       
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 
คุณธรรมจริยธรรม  

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย    
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ บังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  
   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ       
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



 
   5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
   6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ     
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ     
เกรง     กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่       
มี ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น        
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ 
กฎหมายของบ้านเมือง 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ 

 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีละกอ สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ  
 - สูงมาก   หมายถึง ค่าคะแนน 21 - 25 ขึ้นไป  มีความเสี่ยงสูงมาก 
 - สูง  หมายถึง ค่าคะแนน 16 - 20   มีความเสี่ยงสูง 
 - ปานกลาง หมายถึง ค่าคะแนน 11 - 15   มีความเสี่ยงปานกลาง 
 - น้อย   หมายถึง ค่าคะแนน 6 - 10   มีความเสี่ยงน้อย 
 - น้อยมาก หมายถึง ค่าคะแนน 1 - 5  มีความเสี่ยงน้อยมาก 
 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2 3 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ สตง.  
ตามระเบียบในการจัดท าแผนการจัดหา
พัสดุ/แผนปฏิบัติการพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ อย่างเคร่งครัด 
2. ให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ าเสมอ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ./กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง



เคร่งครัด 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

    4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น
ปัจจุบัน ตามระเบียบ 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานให้
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์เป็นประจ า
ตามรอบปีงบประมาณ 
6.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
7.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานให้
ด าเนินการรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามแบบฟอร์ม ในแต่ละเดือน 
อย่างเคร่งครัด 

2.การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ าใจ จากการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างเคร่งครัด 
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.ฯ 
อย่างเคร่งครัด 
 
 



 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 3 9 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและ
ระเบียบการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
รายงานข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

4.การเอ้ือประโยชน์ต่อ 
พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของอบต.ฯ อย่าง
เคร่งครัด 
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ อบต.ฯ จรรยาข้าราชการ
อบต.ฯ อย่างเคร่งครัด 
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
อบต.ฯ อย่างเคร่งครัด 
4.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ อบต.ฯ ในการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด 
5.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างเคร่งครัด 
6.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง        
อย่างเคร่งครัด 



 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงน้อย 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ   

จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงน้อย 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ความเสี่ยงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงน้อย 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงปานกลาง 

   จากข้อสรุปข้างต้น อาจอธิบายในประเด็น ข้อ 4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงปานกลาง นั้น เนื่องจากผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต. ล้วนเป็นคนในพ้ืนที่ 
ย่อมมีเครือญาติสัมพันธ์กัน เมื่อด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจะวิเคราะห์ว่า สมควรจ้างบุคคลใด       
เป็นผู้รับจ้างให้แก ่อบต.ฯ นั้น กระท าได้ยาก ด้วยข้อกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ท่องแท้ต่อตัวบทกฎหมาย  
ประการหนึ่ง อีกประการ การจะจ้างงานในลักษณะเล็กๆ น้อยๆ รายบุคคลธรรมดา เช่น การรับจ้างประกอบ
อาหาร ในการจัดโครงการอบรมต่างๆ หากจ้างคนนอกพ้ืนที่ ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างคนในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541       
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และ     
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ผู้บริหารได้ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ประโยชน์การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูล             
ในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าที่ น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขัน     
ในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าวอบต.ฯ จะด าเนินการตั้งคณะกรรมการท าการสอบสวน 
หากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของอบต.ฯ ไม่มีข้อร้องเรียน เห็น
ควรพิจารณา 

  1. ทบทวนและปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.ฯ และพนักงานจ้าง เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2. เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
   3. ส่งเสริม รณรงค์ ให้พนักงานอบต.ฯ และพนักงานจ้าง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตาม
ประมวลจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอว่าด้วย
จรรยาบรรณพนักงานอบต.ฯและพนักงานจ้าง  
   4. สร้างแนวทางในการยกมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ฯ เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันอาจจะเกิดข้ึนจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ 
   5. การสร้างเครือข่ายกับประชาคม เพื่อน ามาสู่การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของอบต.ฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



   6. มั่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างเคร่งครัด 

  7. ด าเนินกิจกรรมของอบต.ฯ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 
   8. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
ร่วมกับอบต.ฯ 
   9. จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ 
   10. สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้างอบต.ฯ ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   11. รณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มของพนักงาน พนักงานจ้างอบต.ฯ ในเรื่อง
ของการบริหารงานที่โปร่งใส  
   12. กระตุ้นคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบผลที่อาจเกิดจากความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


