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คำนำ 
 

เหตุ การณุ ความเสี่ยงดุ านการทุ จรุ ตเกุ ดแลุ วจะมุีผลกระทบทางลบ ซุึ่งปุ ญหามาจาก
สาเหตุ ตุ างๆุการปุ องกุ นการทุ จรุ ตุคุ อการแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ต ท่ีย ่งยุ นุซึ่ง เปุ นหนุ า ท่ี
ความรุ บผุ ดชอบพนุ กงานุและผูุ บรุ หารุทุ กคนุและเปุ นเจตจำนงของทุ กองคุ กรท่ีรุ วมตุ อตุ าน
การทุ จรุ ตทุ กรุูปแบบุอุ นเปุ นวาระเรุ งดุ วนุของรุ ฐบาลุการนำเคร ่องมุ อประเมุ นความเสี่ยงทุ จรุ ต
มาใช ในองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุโดยใชุ แนวทางปฏุ บุ ตุ ตามคูุ มุ อการประเมุ นความ
เสุี่ยงการทุ จรุ ตจะชุ วยเปุ นหลุ กประกุ นในระดุ บหนึ่ง ไดุ วุ าการด า เน นงานขององค การ
บร หารส วนต าบลบางศาลาุจะไมุ มุีการทุ จรุ ตุหรุ อในกรณุีทุี่พบการทุ จรุ ต ท่ีไมุ คาดคุ ดุ
โอกาสท่ีจะประสบปุ ญหานุ อยกวุ าองคุ กรอุ ่นุหรุ อหากเกุ ดุความเสุียหายข้ึนกุ จะเปุ นความ
เสุียหายท่ีนุ อยกว าองคุ กรท่ีไมุ มุีการน าเคร ่องมุ อประเมุ นความเสุี่ยงการทุ จรุ ตมาใช ุเพราะไดุ มุีการ
เตรุียมการปุ องกุ นลุ วงหนุ าได ุโดยใหุ เปุ นสุ วนหนึ่งของการปฏุ บุ ตุ งานประจ าุซึ่งไม ใช การ
เพุ ่มภาระงานแต อย างใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเม นความเสีิ่ยงการทิ จร ตประจำปีิ2563 
------------------------------------  

การวิ เคราะหิ์ความเสี่ยงในการเก ดการท จร ตในองค์กร 
 

ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่ 
องค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุ จ านวนประชากรท ้งส ้นุ4,907 คนุ แยกเป็นชายุ2,333 คนุหญ งุ

2,574 คนุ จ านวนหล งคาเร อนุ 1,116 หล งคาเร อนุ อยู ทางท ศเหน อตะว นออกเฉียงใต ุ ระยะทางห างจาก
อ าเภอเม องเชียงรายุ ระยะทางุ35 ก โลเมตร เนื้อที่ิมีพ ้นที่รวมท ้งส ้นประมาณุ๒๗.๒๐ุ ุ ตารางก โลเมตร หร อ
ประมาณุ๑๗,๑3๒ุไร  
       ท ศเหน อุจดุต าบลบ านใหม  
                ท ศใต ุจดุต าบลไสหมากุอ าเภอเชียรใหญ  
                ท ศตะว นออกุจดุแม น้ าปากพน ง 
                ท ศตะว นตกุจดุต าบลป่าระก า 

 ิิิิิิ๑.ิส านักงานปลัดองค์การบร หารส่วนต าบลุุให มีหน าที่ร บผ ดชอบเกี่ยวก บราชการท ่วไปของ
องค การบร หารส วนต าบลุุและราชการที่ม ได ก าหนดให เป็นหน าที่ของกองุุหร อส วนราชการใดในองค การบร หาร
ส วนต าบลโดยเฉพาะุุรวมท ้งก าก บและเร งร ดการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในองค การบร หารส วนต าบลให 
เป็นไปตามนโยบายุุแนวทางุุและแผนปฏ บ ต ราชการขององค การบร หารส วนต าบลุุมีการแบ งส วนราชการ
ภายในออกเป็นุุ๕ ุงานุุด งนี้ 

๑.๑ิิงานบร หารทั่วไปุุมีหน าที่เก่ียวก บ 
   ๑.๑.๑ุุงานสารบรรณขององค การบร หารส วนต าบล 

๑.๑.๒ุุงานบร หารบ คคลของพน กงานและลูกจ าง 
๑.๑.๓ุุงานเลขาน การและงานประช มสภาองค การบร หารส วนต าบลุุ 

ุุุุุกรรมการบร หารองค การบร หารส วนต าบลและพน กงานส วนต าบล 
๑.๑.๔ุุงานสาธารณก ศลขององค การบร หารส วนต าบลุุและหน วยงาน 

     ต างุๆุุที่ขอความร วมม อ 
๑.๑.๕ุุงานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวก บเอกสารส าค ญของราชการ 
๑.๑.๗ุุงานเกี่ยวก บการเล อกต ้ง 

   ๑.๑.๘ุงานส งเสร มการศึกษาุุ 
   ๑.๑.๙ุุงานราชพ ธีต างๆ    
   ๑.๑.๙ุุงานอ ่นุๆุที่เก่ียวข องหร อตามท่ีได ร บมอบหมาย 

๑.๒ิิงานนโยบายและแผนุุมีหน าที่เก่ียวก บ 

๑.๒.๑ุุุงานรวบรวมว เคราะห และให บร การข อมูลสถ ต ท่ีจ าเป็นต องน ามาใช ในุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุการวางแผนและการประเม นตามแผนท กระด บ 

   ๑.๒.๒ุุุงานจ ดเตรียมเอกสารที่ใช ประกอบพ จารณาวางแผนองค การบร หาร 
ุุุุุุุส วนต าบลและหน วยงานหร อองค กรที่เกี่ยวข อง 

๑.๒.๓ุุุงานจ ดท าแผนพ ฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
๑.๒.๔ุุุงานต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาองค การบร หาร 
ุุุุุุุุุุุุุุส วนต าบล 



 

 

๑.๒.๕ุุุงานต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการพ เศษและตามุ 
ุุุุุุุุุุุุุุนโยบายของราชการ 
๑.๒.๖ุุุงานจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าปีขององค การบร หารส วนต าบลและ 
ุุุุุุุุุุุุุงบประมาณรายจ ายเพ ่มเต ม 
๑.๒.๗ุุงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

๑.๓ิิงานการเจ้าหน้าทีุุ่มีหน าที่เก่ียวก บ 
๑.๓.๑ุุงานเกี่ยวก บการขอก าหนดต าแหน งและอ ตราเง นเด อน 
๑.๓.๒ุุงานเกี่ยวก บการจ ดระบบงานุุการสรรหาุุการสอบ 
๑.๓.๓ุุงานเกี่ยวก บการบรรจ ุุแต งต ้งุุโอนุุย ายุุการเล ่อนข ้นเง นเด อนุุ 
ุุุุุุุุุุุการเล ่อนต าแหน ง 
๑.๓.๔ุุงานการพ ฒนาและส งเสร มสมรรถภาพข าราชการุุ 
๑.๓.๕ุุงานการพ จารณาด าเน นการทางว น ยข าราชการ 
๑.๓.๖ุุการด าเน นการทางว น ยข าราชการ 
๑.๓.๗ุุงานการด าเน นเร ่องการขอร บบ าเหน จบ านาญและเง นทดแทน 
๑.๓.๘ุุงานการจ ดท าุุแก ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวก บประว ต ร ยราชการุุให ค าปรึกษา

แนะน าุุตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวก บงานในหน าที่ 
๑.๓.๙ุงานขอพระราชทานเคร ่องราชอ สร ยาภรณ ุุุเหรียญจ กรพรรด มาลาและ 
ุุุุุุุุุุุุผู ท าค ณประโยชน  
๑.๓.๑๐ุุงานอ น่ที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

๑.๔ิิงานน ต การ  มีหน าที่เก่ียวก บ 
๑.๔.๑ุุงานเกี่ยวก บการตราข อบ ญญ ต และระเบียบของุุอบต. 
๑.๔.๒ุุงานด าเน นการก จการพาณ ชย  
๑.๔.๓ุุงานการจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น 
๑.๔.๔ุุงานพ จารณาุว น จฉ ยุตีความกฎหมาย 
๑.๔.๕ุุงานร องเรียนร องท กข และอ ทธรณ  
๑.๔.๖ุุงานจ ดท าน ต กรรมและส ญญาต างุๆ 
๑.๔.๗ุุงานด าเน นการทางคดีและศาลปกครอง 
๑.๔.๘ุุงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

๑.๕ิิงานสวัสด การและพัฒนาช มชนุุมีหน าที่เก่ียวก บ 
๑.๕.๑ุุุงานสว สด การเด กละเยาวชน 
๑.๕.๒ุุุงานส งเสร มอาชีพและพ ฒนาสตรี 
๑.๕.๓ุุุงานศาสนาและว ฒนธรรมุ 
๑.๕.๔ุุงานส ารวจข อมูลเบ ้องต นในเขตพ ฒนาช มชนเพ ่อจ ดท าแผนงาน 
๑.๕.๕ุุงานด าเน นการและสน บสน นให มีการรวมกล  มของประชาชนประเภทต างๆ 
๑.๕.๖ุุงานการแสวงหาผู น าท องถ ่นเพ ่อช วยเหล อุเป็นผู น าและเป็นที่ปรึกษากล  ม 
ุุุุุุุุุุในการพ ฒนาช มชน 
 
 



 

 

๑.๕.๗  งานให ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท องถ ่นตามว ธีการและหล กการ 
ุุุุุุุุุุพ ฒนาช มชน  เพ ่อเพ ่มผลผล ตและรายได ต อครอบคร วในด านการเกษตรและ

อ ตสาหกรรมในคร วเร อน 
๑.๕.๘ุุงานอ านวยความสะดวกและประสานงานก บหน วยงานต างๆที่เกี่ยวข องุเพ ่อ

ช วยเหล อประชาชนในท องถ ่นท กด าน 
๑.๕.๙ุุงานต ดตามผลงานและจ ดท ารายงานต างๆ 
๑.๕.๑๐ุงานกีฬาและน นทนาการ 
๑.๕.๑๑ุงานส งคมสงเคราะห  
๑.๕.๑๒ุงานงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามท่ีได ร บมอบหมาย    

๒.ิกองคลังุุมีหน าที่ร บผ ดชอบเกี่ยวก บงานการจ ายุุการร บุุการน าส งเง นุุการเก บร กษาเง นุุและ
เอกสารทางการเง นุุการตรวจสอบใบส าค ญุุฎีกางานเกี่ยวก บเง นเด อนค าจ างุุค าตอบแทนุุเง นบ าเหน จุุ
บ านาญุุเง นอ ่นุๆุุงานที่เกี่ยวก บการจ ดท างบประมาณุุฐานะทางการเง นุุการจ ดสรรเง นต างุๆุุการจ ดท า
บ ญชีท กประเภทุุทะเบียนค มเง นรายได และรายจ ายต างุๆุุการควบค มการเบ กจ ายุุงานท างบทดลอง
ประจ าเด อนุุประจ าปีุุงานเกี่ยวก บการพ สด ขององค การบร หารส วนต าบลและงานอ ่นุๆุุที่เกี่ยวข องและุุ ุที่
ได ร บมอบหมายุุมีการแบ งส วนราชการภายในเป็นุุ๓ งานุุด งนี้ 

๒.๑ิิงานการเง นและบัญชีุุมีหน าที่เก่ียวก บ 
๒.๑.๑ุุงานการร บุุการน าส งเง นุุการเก บร กษาเง นและเอกสารทางการเง น 
๒.๑.๒ุุงานการซ ้อและการจ าง 
๒.๑.๓ุุการจ ดสรรเง นต างุุๆ 
๒.๑.๔ุุงานตรวจสอบการเบ กจ ายเง นท กประเภท 
๒.๑.๕ุุงานควบค มและจ ดท าทะเบียนงบประมาณรายจ าย 
๒.๑.๖ุุงานจ ดท าบ ญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข องท กประเภท 
๒.๑.๗ุุงานจ ดท างบประมาณรายร บุุและรายจ ายประจ าปีงบประมาณ 
๒.๑.๘ุุงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

๒.๒ิิงานพัฒนาและจัดเก็บรายไดุุ้มีหน าที่เก่ียวก บ 
๒.๒.๑ุุงานวางแผนการจ ดเก บรายได และแก ไขปัญหาอ ปสรรคในการจ ดเก บ 
 รายได  
๒.๒.๒ุุงานประชาส มพ นธ เกี่ยวก บการช าระภาษีอากร 
๒.๒.๓ุุงานจ ดเก บและช าระเง นรายได จากภาษีอากรุค าธรรมเนียมและรายได ุุ 

อ ่นุๆ 
๒.๒.๔ุุงานจ ดท าประกาศให มาย ่นแบบแสดงรายการทร พย ส นเพ ่อช าระภาษี 
๒.๒.๕ุุงานเก บร กษาและน าส งเง นประจ าว น 
๒.๒.๖ุุงานเก บร กษาและเบ กจ ายแบบพ มพ ต างุๆ 
๒.๒.๗ุุงานเก บร กษาเอกสารและหล กฐานการเสียภาษีุุค าธรรมเนียมและรายได  
ุุุุุุุุุุุอ ่นๆ 
๒.๒.๘ุุงานที่เก่ียวข องหร องานอ ่นที่ได ร บมอบหมาย        

๒.๓ิิงานทะเบียนทรัพย์ส นและพัสด ุุมีหน าที่เกี่ยวก บ 
๒.๓.๑ุุุงานจ ดท าทะเบียนพ สด  



 

 

๒.๓.๒ุุงานตรวจสอบการร บจ ายพ สด และการเก บร กษาพ สด และการจ าหน ายพ สด  
๒.๓.๓ุุงานที่เก่ียวข องหร องานอ ่นที่ได ร บมอบหมาย 

๓. ิกองช่างุุมีหน าที่ความร บผ ดชอบเกี่ยวก บการส ารวจุุออกแบบุุการจ ดท าข อมูลทางด านว ศวกรรมุุ
การจ ดเก บและทดสอบค ณภาพว สด ุงานออกแบบและเขียนแบบุุการตรวจสอบุุการก อสร างงานการควบค ม
อาคารตามระเบียบกฎหมายุุงานแผนการปฏ บ ต ุุงานการก อสร างและซ อมบ าร งุุการ 

ควบค มการก อสร างและซ อมบ าร งุุงานแผนงานด านว ศวกรรมเคร ่องกลุุการรวบรวมประว ต ต ดตามุุ
ควบค มการปฏ บ ต งานเคร ่องจ กรกลุุการควบค มุุการบ าร งร กษาเคร ่องจ กรกลและยานพาหนะุุงานเกี่ยวก บ
แผนงานุุควบค มุุเก บร กษาุุการเบ กจ ายว สด ุุอ ปกรณ ุุอะไหล ุุน้ าม นเช ้อเพล งุุและงานอ ่นุๆุุที่ เกี่ยวข อง
และท่ีได ร บมอบหมายุุมีการแบ งส วนราชการภายเป็นุุ๒  งานุด งนี้ 

๓.๑ิิงานก่อสร้างุุมีหน าที่เกี่ยวก บ 
๓.๑.๑ุุงานก อสร างบ าร งร กษาทางและสะพาน 
๓.๑.๒ุุงานสาธารณูปการอ ่นุุและงานบ าร งร กษาต ดต ้งไฟฟ้า 
๓.๑.๓ุุงานบ าร งร กษาเคร ่องจ กรกลและยานพาหนะ 
๓.๑.๔ุุงานควบค มก อสร างในสาขาว ศวกรรมงานถนนและสะพาน 
๓.๑.๕ุุงานสถาปัตยกรรม 
๓.๑.๖ุุงานควบค มก อสร างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
๓.๑.๗ุุงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

๓.๒ิิงานประสานสาธารณปูโภคุุมีหน าที่เก่ียวก บ 
 ุ ุุุุุุุุุ๓.๓.๑  งานเกี่ยวก บก จการประปา 
  ๓.๓.๒ุุงานอ ่นที่เกี่ยวข องหร อตามที่ได ร บมอบหมาย 

1.2ิจำนวนบ คลากร/ประกอบดว้ย 
 

หน่วยงาน พนักงานิ 
อบต. 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
ตามภารก จ 

พนักงานจ้างทิั่วไป รวม 

สำน กปล ด ๗ -  ๑ ๓ 11 
กองคล ง ุ๓ ๑ ๒ - ๖ 
กองช าง ุ๓ - ๑ ๑ ๕ 
รวม ๑๓ ๑  ๔ ๔ ๒๒ 

(ทุี่มาุ:ุอบต.บางศาลาุขุ อมูลุณุว นทีุ่23ุม ถ นายนุ62) จากข ุอมุูลภารกุ จุ

และจำนวนบุ คลากรองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุที่จะตุ องปฏุ บุ ตุ งานอ านาย 
ความสะดวกในการใหุ บรุ การประชาชนกุารแกุ ไขปุ ญหาความเดุ อดรุ อนของประชาชนแุละการพ ุฒนาองค การ
บร หารส วนต าบลบางศาลาใหุ ดุีขึน้ จุุึงขอวุ เคราะหุ ความเสี่ยงในการเกุ ดการทุ จรุ ตขององค การบร หารส วนต าบล
บางศาลาโดยใชุ หลุ ก SุWOT Analysis ด งนี้



 

 

สภาพแวดล้อมภายในิประกอบด วย 
จ ดแข็งิ(Strength : S) 
1. องค การบร หารส วนต าบลบางศาลามีการแบ งโครงสร างการบร หารภายในที่ช ดเจน แุละมุี

คำส ่งมอบหมายุเจ าหน าที่ในท กระด บ 
2. มีเจ าหน าที่ตรวจสอบภายใน เุพุ ่อตรวจสอบการปฏ บุ ตุ งานการบรุ หารงานุและส วน

ราชการในส งก ดว าเป็นไปตามระเบียบุกฎหมายุข อบ งค บุหน งส อส ่งการุฯลฯุหร อไม  
3. มุีการมอบหมายงานในลุ กษณะตรวจสอบและถุ วงดุ ลุ(Check and Balance)  เชุ น

ก าหนดเจ าหน าที่ร บเง น อุอกใบเสร จร บเง นและลงบ ญชี ไุม ให อยู ในความร บผ ดชอบของบ คคลเพียงคนเดียว 
4. องค การบร หารส วนต าบลบางศาลามีมาตรการุเพุ ่อใหุ บุ คลากรในสุ งกุ ดองค การ 

บร หารส วนต าบลบางศาลาด าเน นการตามประกาศองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุเร ่องุการแสดง
เจตจำนงสุ จรุ ตุเสรุ มสรุ างคุ ณ ธุรรมและความ โุปร งใสในการบร หารราชการ 

5. ผูุ บรุ หารใหุ ความส าค ญเกีย่วกุ บการปุ องก ุนการทุ จรุ ตุโดยไดุ เขุ ารุ บการฝุึกอบรม 
เกี่ยวก บการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุเสรุ มสรุ างทุ ศนคต ุค ุานุ ยมุความซ ่อสุ ตยุ สุ จรุ ตใหุ กุ บ
บุ คลากรในสุ งกุ ดุและประชาชนทุ กภาคสุ วนในพุ ้นทีต่ าบลบางศาลา 

6. มุีการประช มผูุ บรุ หารุหุ วหนุ าสุ วนราชการุอยุ างสมุ ำเสมอุเพุ ่อตุ ดตามงานุแจ งข อราชการ  ุ
นโยบายุและระเบียบกฎหมายต างๆ 

7. มุีการประชาสุ มพุ นธ ขุ าวสารตุ างๆุและผลการด าเน นงานุ 
จ ดอ่อนิ(Weaknesses : W) 
พน กงาน/ลูกจ างย งไม ค อยรู บทบาทอ านาจหน าที่ของตนเอง  

 
สภาพแวดล้อมภายนอก ปิระกอบด วย 

โอกาส (ิOpportunities : O) 
(๑) รุะเบียบกฎหมายที่กำหนดให มีกลไกในการปุ องกุ นการท จร ตุประกอบด วยุรุ ฐธรรมนุูญ
แหุ งราชอาณาจุ กรไทยุพ.ศ.2560ุมาตราุ63ุบุ ญญุ ตุ วุ าุ“รุ ฐตุ องสุ งเสรุ ม 

สนุ บสนุ นและใหุ ความรูุ แกุ ประชาชนถุึงอุ นตรายที่เกุ ดจากการทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบุท ้งในภาครุ ฐและ 
ภาคเอกชน แุละจ ดให มีมาตรการและกลไกที่มีประส ทธ ภาพ เุพ ่อป้องก นและขจุ ดการทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบุ
ด งกล าวอย างเข มงวด รุวมท ้งกลไกในการสุ งเสรุ มใหุ ประชาชนรวมตุ วกุ นเพุ ่อมุีสุ วนรุ วมในการรณรงคุ ใหุ ความรู ุ
ต อต าน หุร อชี้เบาะแส โุดยได ร บความคุ  มครองจากร ฐตามที่กฎหมายบ ญญ ตุ ” 

มาตราุ76ุ“ร ฐพุึงพุ ฒนาระบบการบรุ หารราชการแผุ นดุ นท ้งราชการสุ วนกลางุสุ วนภูมุ ภาคุ
สุ วนทุ องถ นุ่และงานของรุ ฐอยุ างอุ ่นุใหุ เปุ นไปตามหลุ กการบรุ หารกุ จการบุ านเมุ องที่ดีุ โดยหนุ วยงานของรุ ฐุ
ต องร วมมุ อและช วยเหลุ อก นในการปฏุ บ ต หน าทีุ่ เพ ่อให การบร หารราชการแผุ นดุ น กุารจุ ดทำบรุ การสาธารณะุ
และการใช จ ายงบประมาณมีประส ทธ ภาพสุูงส ด เุพุ ่อประโยชนุ สุ ขของประชาชน รุวมตลอดท ้งพุ ฒนาเจุ าหนุ าที่ 

ของรุ ฐใหุ มุีความซ ุ อสุ ตยุ สุ จรุ ตุและมุีทุ ศนคตุ เปุ นผูุ ใหุ บรุ การประชาชนใหุ เกุ ดความสะดวกุรวดเรุ วุไมุ เลุ อกุ
ปฏ บ ต และปฏ บ ต หน าที่อย างมุีประส ทธ ภาพ” 
 

 



 

 

 (๒)ุค าส ่งคณะรุ กษาความสงบแหุ งชาตุ ทีุ่ 69/57ุเร ่องุมาตรการปุ องกุ นและแก ุไขปุ ญหาุ
การท จร ตประพฤต มุ ชอบุลงวุ นทีุ่18ุม ถ ุนายนุ2557 

ขุ อุ1ุใหุ ทุ กสุ วนราชการและหนุ วยงานของรุ ฐุก าหนดมาตรการหรุ อแนวทางการปุ องกุ นุ
และแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ตประพฤตุ ม ุชอบในสุ วนราชการและหนุ วยงานของรุ ฐุโดยม ุ งเนุ นการสรุ างุ
ธรรมาภ บาลในการบร หารงาน แุละส งเสรุ มการมุีสุ วนรุ วมจากทุ กภาคสุ วนในการตรวจสอบ เุฝุ าระว ง เุพุ ่อสกุ ดุ
ก ้นม ให เก ด กุารท จร ตประพฤต มุ ชอบได  

(๓) กุารขอความรุ วมมุ อองคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ น่จุ ดท าแผนปฏ บ ต การปุ องกุ นการทุ จรุ ต 
ภายใตุ ยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุระยะทีุ่ 3ุ(พ.ศ.2560ุ–ุ2564)ุ
ถ อเป็นการแปลงย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการปุ องก นและปราบปรามการท จรุ ตมาสูุ การปฏ บุ ต อยุ างเปุ นรุูปธรรมุท าุ
ให องคุ กรปกครองส วนท องถ ่นเกุ ดความตระหน กทุี่จะก าหนดแผนงานุโครงการุกุ จกรรมุและมาตรการใดๆุุุุุ
ที่สอดคล องกุ บย ทธศาสตร ชาต ไปสู การปฏ บ ต อย างเป็นรูปธรรม 

(๔)ุการก าหนดใหุ ทุ กหนุ วยงานตุ องประเมุ นคุ ณธรรมและความโปรุ งใสในการด าเน นงานุ
ของหนุ วยงานภาครุ ฐุ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ถุ อเปุ นโอกาสทีทุ่ กหนุ วยงานุ
ภาครุ ฐุซ่ึงรวมถุึงองคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ น่ไดุ ทบทวนการปฏุ บุ ตุ งานและการบรุ หารเพุ ่อปรุ บการทำงานุ
และการบรุ หารงานองคุ กรใหุ เปุ นไปตามหลุ กเกณฑุ ทีุ่ ป.ป.ช.ุก าหนดุเพุ ่อใหุ องคุ กรเปุ นองคุ กรทีโ่ปรุ งใสุ
ปราศจากการท จร ตอ นจะเกุ ดภาพล กษณ ุที่ดีกุ บองคุ กร 

(5) การตรวจสอบการปฏุ บุ ตุ งานประจ าปีของส าน กงานตรวจเงุ นแผุ นดุ นุท าให องคุ กรุ
ปกครองสุ วนทุ องถ น่มุีความระมุ ดระวุ งในการปฏุ บุ ตุ งานมากขึนุ้ปฏุ บุ ตุ งานใหุ เปุ นไปตามระเบุียบกฎหมายุ
มีความคุ  มคุ า 

อิ ปสรรคิ(Threat : T) 
ระเบียบุกฎหมายในการปฏ บุ ตุ งานบางเร ่องขาดความช ดเจนุท าให การปฏ บุ ตุ งานอาจจะท าุ

ใหุ เกุ ดการส ุ มเสีุ ยงตุ อการทุ จรุ ตได ุเชุ นุการก าหนดราคากลางุซ่ึงพุ สดุ บางรายการมุ ไดุ มุีการก าหนดไวุ ในุ
ประกาศของกระทรวงพาณ ชย ุกระทรวงการคล งุหร อพาณ ชย จ งหว ด  
2. หลักการและเหต ผล 

ผลการศุึกษาว จ ยเร ่องุุุุุุ“การป้องกุ นและปราบปรามการท จรุ ตในองค กรปกครองสุ วนท องถ น่” 
ของศาสตราจารย ุดร.สมคุ ดุเลุ ศไพฑุูรย ุและคณะพบวุ าองคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ ุ นในประเทศไทยตุ องุ
ดำเน นการดุ านการจุ ดซ ้อจุ ดจุ างการทำโครงสรุ างพุ ้นฐานการบรุ หารงานบุ คคล แุละการออกใบอนุ ญาตภายใต ุ
กฎหมายระเบุียบขุ อบุ งคุ บหลายฉบุ บุซ่ึงมีล าด บช ้นทุี่แตกตุ างก ุนไปโดยมุีรุ ฐธรรมนุูญเปุ นกฎหมายทีว่างุ
หล กการุโดยภาพรวมรวมถุึงมกีารบ ญญ ต กำหนดรายละเอุียดไว ในพระราชบ ญญ ต และกฎหมายลำดุ บรองตุ างๆุ
ทีอ่อกโดยกระทรวงมหาดไทยุหรุ อองคุ กรที่มีอ านาจหนุ าทีเ่กีุ ยวขุ องุซึุ งการด าเน นการตามอ านาจหน าที่ของุ
องค กรปกครองส วนท องถ ่นในด านต างๆุด งกล าวต องอยูุ ภายใตุ ระบบการตรวจสอบซ่ึงมุีอยูุ หลายช องทางไดุ แก ุ
การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมุ องุการตรวจสอบโดยองคุ กรผูุ มีอ านาจก าก บดุูแลตรวจสอบุโดยองคุ กรที่มีุ
บทบาทในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุการตรวจสอบโดยองคุ กรตุ ลาการุและการตรวจสอบุ
จากภาคประชาชน สุ าหร บสภาพขุ อเทุ จจรุ งการทุ จรุ ตในองคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ ุ นของประเทศไทยน ้นุ
พบวุ าองค ุการบรุ หารส วนต าบลเปุ นหนุ วยงานทีถุู่กรุ องเรุียนและถุูกชี้มุูลความผุ ดมากทีสุ่ ด ขุณะเดุียวกุ น 



 

 

การจุ ดซ ้อจุ ดจ ุางและการจ ดท าโครงสรุ างพุ ้นฐานเปุ นกุ จกรรมที่พบวุ ามุีการกระท าการทุ จรุ ตมากทีสุ่ ดุหาก
พุ จารณาสาเหต ของการท จร ตสามารถจ าแนกได เป็นุ2ุส วนค อ  

1. สาเหต ในภาพรวมได แกุ ระบบอุ ปถุ มภ ในสุ งคมไทยโครงสรุ างขององคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ น่ปุ จจุ ยุ
ทางด านส งคมและเศรษฐก จความด อยประส ทธ ภาพในการตรวจสอบการท จรุ ตของหนุ วยงานตรวยสอบการถ อุ
ปฏ บ ต โดยยึดตามบรรท ดฐานจากส วนกลางและคุ ณภาพของคน 

2. สาเหต เฉพาะประเภทการท จร ตประกอบด วย 
2.1ุการทุ จรุ ตในการจุ ดซ ้อจุ ดจุ างและการท าโครงสร างพุ ้นฐานมุีสาเหตุ มาจากกฎเกณฑ ุ

ทางกฎหมายที่ใชุ ในการด าเน นการจุ ดซ ้อจุ ดจุ างการก าหนดราคากลางที่สุูงกว าสภาพความเปุ นจรุ งุ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนุ ระหวุ างผูุ ประกอบการกุ บบุ คลากรในองคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ น่และระหวุ าง
น กการเมุ องระดุ บชาตุ เจุ าหนุ าที่จากสุ วนราชการสุ วนกลางกุ บผูุ บรุ หารขององคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ น่รวมท ้งุ
ปุ จจ ุยทางดุ านการเมุ องตลอดจนปุ จจุ ยจากการขาดความโปรุ งใสในการด าเน นการจุ ดซ ้อจุ ดจุ างและเง ่อนไขุจาก
การขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประส ทธ ภาพ 

2.2 กุารทุ จรุ ตในเร ่องการบรุ หารงานบุ คคลมุีสาเหตุ มาจากกฎเกณฑุ ทีใ่ชุ ในการบรุ หารงานุ
บ คคล ใุห อ านาจในการบร หารงานบ คคลแกุ ผู บร หารขององค กรปกครองส วนท องถ ่นมุีมากเกุ นไป รุวมท ง้ปุ ญหาุ
ในเช งองค กรบร หารงานบ คคลขององคุ กรปกครองสุ วนทุ องถ นุ่ ที่มีจ านวนมากเกุ นไปอ นน ามาซึ่งการท จรุ ตโดยุุุุุ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน ระหว างผู มีส วนเกี่ยวข องตามมา 

2.3 กุารท จร ตในเร ่องการออกใบอน ญาต มุีสาเหต มาจากกฎหมายที่มุีหลายฉบุ บซ่ึงเจุ าหนุ าทีุ่
ผูุ มีอ านาจในการออกใบอนุ ญาตสุ วนหนึ่งไมุ ปฏุ บุ ตุ ตามกฎหมาย แุละมุีการแลกเปลีย่นผลประโยชนุ ระหวุ างุ
เจุ าหนุ าทีุ่ และผูุ ขออนุ ญาตุรวมท ง้ระบบในการบรุ หารราชการภายในขององค ุกรปกครองสุ วนทุ องถ นุ่
แตุ ละแหุ งที่ไมุ มุีประสุ ทธุ ภาพ สุ าหร บมาตรการในการแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ตขององคุ กรปกครองสุ วนถ น่ในุ
ประเทศไทยน ้นมุีหลายประการ อุยุ างไรกุ ตามมาตรการเหลุ านี้มุีพุ ้นฐานภายใตุ หลุ กการเดุียวกุ นไดุ แกุ หลุ กุ
ความโปร งใสุหร อหล กการมีส วนรวมของประชาชนุหล กความร บผุ ดชอบุหลุ กการหุ ามบุ คลากรเปุ นผูุ มุีสุ วนได ุ
สุ วนเสุียกุ บหนุ าทีข่องตนุโดยน าเอาหลุ กการดุ งกลุ าวุมาเสรุ มสรุ างกระบวนการในการด าเน นการของท องถ นุุุุุ่
เพุ ่อเป็นการป้องก นหร อลดโอกาสแรงจูงใจหร อความเสี่ยงในการท จร ต 

ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตระยะทีุ่ 3 (ุพ.ศ.ุ2560 -ุุ2564)ุ
ก าหนดว สุ ยทุ ศน ุ“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท ง้ชาตุ ตุ านทุ จรุ ตุ(Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
ก าหนดพุ นธก จเพุ ่อสร างว ฒนธรรมการต อต านการท จร ตยกระด บธรรมาภ บาลในการบรุ หารจุ ดการท กภาคสุ วนุและ
ปฏุ รุูปกระบวนการปุ องก ุนและปราบปรามการท ุจรุ ตท ง้ระบบุใหุ มุีมาตรฐานเทุียบเทุ าสากลผุุ านุ
ยุ ทธศาสตร ุ 6ุดุ านุไดุ แก ุสรุ างสุ งคมทีไ่มุ ทนตุ อการทุ จรุ ตุยกระดุ บเจตจ านงทางการเมุ องในการตุ อตุ านุ
การทุ จรุ ตุสกุ ดก น้การทุ จรุ ตเชุ งนโยบายุพุ ฒนาระบบปุ องกุ นการทุ จรุ ตเชุ งรุ กุปฏุ รุูปกลไกและกระบวนกุารุ
การปราบปรามุและยกระดุ บดุ ชนุีการรุ บรูุ การทุ จรุ ตของประเทศไทย โุดยเปุ าประสงคุ ของยุ ทธศาสตรุ ชาตุ ฯุ
ระยะทีุ่ 3ุคุ อุประเทศไทยมุีคุ าดุ ชนุีการรุ บรูุ การทุ จรุ ตุ(CPI) สุูงกวุ ารุ อยละุ50ุเพุ ่อใหุ เปุ นมาตรฐานเปุ นทีุ่
ยอมรุ บจากท ้งภายในและตุ างประเทศุรวมท ง้มุีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเน นงานทีชุ่ ดเจนุ
มุีประสุ ทธุ ภาพประสุ ทธุ ผลและตอบสนองตุ อการแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ตไดุ อยุ างทุ นทุ วงทีุส าหร บหนุ วยงานุ
ภาครุ ฐภาคเอกชนภาคประชาสุ งคมุรวมถุึงภาคสุ วนอุ ่นๆุในประเทศไทยสามารถนำไปปรุ บใชุ ในงานดุ านุ
การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตเพุ ่อใหุ ประเทศไทยของเราสามารถยุ นหยุ ดอยูุ ไดุ อยุ างสงุ างามทุ ามกลางุ
กระแสโลกปัจจ บ น 



 

 

การกระจายอ านาจลงสูุ ทุ องถ นุ่ทีมุ่ีวุ ตถุ ประสงคุ สำค ญเพุ ่อใหุ บรุ การตุ างๆุของรุ ฐสามารถุ
ตอบสนองตุ อความตุ องการของชุ มชนและมุีประสุ ทธุ ภาพมากขึนุ้แตุ ในทางปฏุ บุ ตุ เกุ ดการทุ จรุ ตในทุ องถ นุ่
เพุ ่มเต มมากย ่งขึ้นเช นเดียวก นุล กษณะการท จร ตในองค กรปกครองส วนท องถ ่นจำแนกเป็นุ7ุประเภทด งนี้ 

1. การทุ จรุ ตดุ านงบประมาณการทำบุ ญชีจุ ดซ ้อจุ ดจุ างและการเงุ นการคลุ งสุ วนใหญุ เกุ ดจากุ
การละเลยขององค กรปกครองส วนทุ องถ ่น 

2. สภาพหร อปัญหาการท จร ตที่เกุ ดจากต วบ คคล 
3. สภาพการท จร ตอุ นเก ดจากช องว างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรุ อลุ กษณะปุ ญหาของการทุ จรุ ตที่ เกุ ดจากการขาดความรูุ ความเข ุาใจุ

และขาดค ณธรรมจร ยธรรม 
5.สภาพหร อล กษณะปัญหาการท จร ตทีเ่กุ ดจากการขาดการประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรุ อลุ กษณะปุ ญหาของการทุ จรุ ตทีเ่กุ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายุ

ในการตรวจสอบจากภาคส วนต างๆ 
7. สภาพหรุ อลุ กษณะปุ ญหาของการทุ จรุ ตทีเ่กุ ดจาอ านาจบารมุีและอุ ทธุ พลทุ องถ นุ่

การทุ จรุ ตุในหลายรุูปแบบดุ งกลุ าวจากงานว จุ ยของมาตาลุ กษณุ ออร ุ งโรจน (ุ2554) พบว าสาเหตุ ทีุ กุ อใหุ เกุ ดุ
การท จร ตุในส งคมไทยมีุ2ุประการได แก  

7.1ุการใช ว ฒนธรรมแบบไทยๆ ใุนทางท่ีผ ด 
7.2 ปุัญหาเร ่องต วบ คคลที่เป็นเจ าหน าที่ร ฐ 
กลุ าวคุ อ รุะบบอาวุ โสและระบบอุ ปถุ มภุ นำไปสูุ การเอุ ้อประโยชนุ ในทางม ุชอบใหุ แกุ ญาตุ มุ ตร 

และพวกพุ องรวมท ง้การตรวจสอบความโปรุ งใสขาดประสุ ทธ ภาพทำใหุ สุ งคมเหุ นว าการทุ จรุ ตเปุ นเร ่องปกตุ อยุ างไรุ
กุ ตามวุ ฒนธรรมดุ งกลุ าวุเปุ นเพุียงตุ วเสรุ มใหุ เกุ ดโอกาสในการทุ จรุ ตเทุ าน ้นุปุ ญหาทีส่ำคุ ญทีสุ่ ดอยู ุ
ทีุ การขาดจุ ตสำนุึกุความซ ่อตรงของบุ คคลซ่ึงเปุ นเจุ าหนุ าทีข่องรุ ฐทีค่วามโลภมากในอ านาจและทรุ พยุ สุ นุ
อยู เหน อความร บผุ ดชอบและศุ กด ุ ศรุีในการปฏ บ ต หนุ าทีจ่นนำไปสูุ การทุ จร ตด วยว ธีการใหมุ ๆุที่ซ บซ อนย ่งขึ้น 

สาเหตุ และปุ จจุ ยที่ส าคุ ญทีน่ำไปสูุ การทุ จรุ ตมุีอุีกหลายประการนุ บต ้งแต ุ เร ่องของโอกาสุ
ในการทำทุ จรุ ตทีเ่กุ ดจากชุ องวุ างของกฎหมายุและการบุ งคุ บใชุ กฎหมายที่ไมุ เขุ มแขุ งุการขาดกลไก ใุนุ
การตรวจสอบความโปรุ งใสที่มุีประสุ ทธุ ภาพุการผุูกขาดผลประโยชนุ ทางธุ รกุ จก ุบการดำเนุ นงานของภาครุ ฐุ
ค าตอบแทนทีไ่ม เหมาะสมของขุ าราชการุุการขาดคุ ณธรรมเอาประโยชนุ สุ วนตนเปุ นที่ต ง้มากกว าทีจ่ะยุึดประโยชน ุ
สุ วนรวมุคุ านุ ยมยกยุ องคนที่มุีเงุ นทุ ศนะทีวุ่ าการทุ จรุ ตเปุ นเร ่องปกตุ ความไมุ เกรงกลุ วตุ อกฎหมายของบุ านเมุ องุ
ระบบเศรษฐกุ จแบบทุ นนุ ยมุมุีสุ วนทำใหุ คนม ุ งสรุ างความร่ ารวยว ตถุ นุ ยมเปุ นแรงจุูงใจใหุ เจุ าหนุ าทีุ่ มุีแนวโนุ มทีุ จะุ
ทำการทุ จรุ ตรวมท งุ้“โครงสรุ างทางสุ งคมทีบุ่ ดเบี้ยว” มุุีความเหล ่อมล้ ามุีชุ องวุ างระหวุ างคนจนุ–ุคนรวย, 
คนมีอ านาจุ-ุคนซ่ึงไร อ านาจุทำใหุ แสวงหาหนทางทีจ่ะลดชุ องวุ างโดยการท จร ตมากย ่งขึนุ้ประเทศไทยจุึงุ
จำเปุ นตุ องพุ ฒนากลไกปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตใหุ มุีความเขุ มแขุ งท ง้ในสุ วนของกฎมายุกฎระเบุียบ แุละุ
ยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตระยะทีุ่ 3 (ุพ.ศ.2561 -ุ 2ุ564) ทุีบ่รุูณาการุ
พุ นธกุ จการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในองคุ กรและภาคุีเครุ อขุ ายที่มุีบทบาทหนุ าทีใ่นการตุ อตุ านการทุ จรุ ตุ
เพุ ่อให ประเทศไทยลดการท จรุ ตไดุ อยุ างมุีนุ ยสำคุ ญ (ุที่มา ยุุ ทธศาสตรุ ว าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ กจรุ ตุ
องค การบร หารส วนต าบลบางศาลาประจำปุีงบประมาณุพ.ศ.2560 -ุ 2ุ564)เพุ ่อใหุ การขุ บเคล ่อน
ยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยุการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตระยะทีุ่ 3ุุ (พ.ศ.2561 -ุ 2ุ564) แุละ
ยุ ทธศาสตรุ ปุ องกุ นและปราบปราม 



 

 

การท ุจรุ ตุพ.ศ.2561 -ุ 2ุ564 เุพุ ่อใหุ สุ วนราชการทุ กกอง/ฝุ ายในสุ งกุ ดองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุ
นำไปปฏุ บุ ตุ ในุการป้องก นและปราบปรามการท จรุ ต  
3. วิัตถ ประสงค์การจัดทำแผน 

1. เพุ ่อแสดงเจตจำนงทางการเมุ องุในการต อต านการท จรุ ตขององค การบร หารส วนต าบลบาง
ศาลา 
2. เพุ ่อสร างส งคมทีไ่ม ทนต อการท จร ต โุดยเสรุ มสรุ างจุ ตสำนุึกุและความตระหนุ กในการปฏ บุ ต ุ

หนุ าทีร่าชการของผูุ บรุ หารุสมาชุ กสภาุพนุ กงานุและพนุ กงานจุ างขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุ
ใหุ บุ งเกุ ดประโยชนุ สุ ขแกุ ประชาชนในทุ องถ นุ่ปราศจากการกุ อใหุ เกุ ดขุ อสงสุ ยในการประพฤตุ ปฏุ บุ ตุ ตามุ
มาตรฐานจร ยธรรมุการข ดก นแห งผลประโยชน ุและแสวงหาประโยชน โดยม ชอบ 

3. เพุ ่อให การบร หารราชการขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลาเป็นไปตามหล กการบร หารก จการุุุ 
บ านเม องทีดี่ 

4. เพุ ่อปร บปร งและพุ ฒนาการมีส วนร วมของประชาชนที่สอดคลุ องและเหมาะสมก บว ฒนธรรม 
 5. เพุ ่อเสร มสร างและปรุ บปรุ งกลไกในการตรวจสอบถุ วงดุ ลให มุีความเขุ มแขุ งและมุีประส ทธ ภาพ  

4. เป้าหมาย 
 
 
1. ผูุ บรุ หารุสมาช กสภาุพนุ กงานและพนุ กงานจุ างขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลา 

มุีจุ ตสำนุึกและความตระหนุ กในการปฏุ บุ ตุ หนุ าทีร่าชการุเพุ ่อประโยชนุ สุ ขของประชาชนในทุ องถ นุ่
ปราศจากการกุ อใหุ เก ุดขุ อสงสุ ยในการประพฤตุ ปฏุ บุ ตุ ตามมาตรฐานจรุ ยธรรม กุารขุ ดกุ นแหุ งุ
ผลประโยชน และแสวงหาผลประโยชน โดยม ชอบ 

2.องค การบร หารส วนต าบลบางศาลาบร หารราชการเป็นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องที่ดี 
3. ประชาชนมุีสุ วนรุ วมในการพุ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาในการจุ ดทำแผน
ใหุ  

ความเหุ นโครงการขนาดใหญ ุร วมคุ ดุร วมทำุและร วมต ดตามประเมุ นผลโครงการ 
4.กลไกการตรวจสอบการปฏุ บุ ตุ ราชการขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลามุีความ 

เขุ มแขุ งในการตรวจสอบ 
ุุุ5.ุบร หารส วนต าบลบางศาลามุีโครงการุกุ จกรรมุและมาตรการุมุีประสุ ทธุ ภาลด

โอกาส 
ในการกระทำการท จร ตและประพฤต ม ชอบจนเป็นที่ยอมร บจากทุ กภาคส วน

 
5.ประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏ บัต การ 

1. ผูุ บรุ หารุสมาช กสภาุอบต.ุพนุ กงานและพนุ กงานจุ างุมีจ ตสำนึกและความตระหน กใน
การปฏ บ ต หน าที่ราชการเพ ่อประโยชน ส ขของประชาชนในท องถ ่นและสามารถุบร หารราชการเป็นไปตามหล ก
บร หารก จการบ านเม องที่ดีุ (Good Governance) 

2. ภาคประชาชนทีมุ่ีสุ วนรุ วมในการพุ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุในการจุ ดทำ
แผนพุ ฒนาให ุ ความเหุ นโครงการขนาดใหญ ุรุ วมคุ ดุรุ วมทำุและรุ วมตุ ดตามประเมุ นผลโครงการุอุ นจะนำุ
มาซ่ึงการสรุ างเคร อข ายภาคประชาชนที่มีความเขุ มแขุ งในการเฝ้าระว งการท จร ต 

3. สามารถพุ ฒนาระบบกลไกุมาตรการุรวมถุึงเครุ อขุ ายในการตรวจสอบการปฏ บุ ตุ ราชการุ
ของท ง้จากภายในและภายนอกองคุ กรที่มุีความเข มแขุ งในการเฝ้าระว งการท จร ต 



 

 

4. องค การบร หารส วนต าบลบางศาลาุมุีมาตรการทีก่ำหนดไวุ ใหุ สุ วนราชการถุ อปฏุ บุ ต ุทำ 
ใหุ ประชาชนทราบข น้ตอนุและระยะเวลาการทำงานลดขุ อผุ ดพลาดของงานุลดโอกาสในการกระทำการ
ทุ จรุ ตขอ งุุเจุ าหนุ าที่ทำใหุ การบรุ การประชาชนมุีประสุ ทธุ ภาพและคุ ณภาพมากขึนุ้และประชาชนมุีความ
พุึงพอใจในุการปฏ บ ต หน าที่ของเจ าหน าที่องค การบร หารส วนต าบลบางศาลา 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รายงานประเมุ นความเสี่ยงทุ จรุ ตการด าเน นงานทุี่อาจกุ อใหุ เกุ ดทุ จรุ ตุหรุ อการขุ ดกุ นระหวุ างุ
ผลประโยชน ส วนตนก บผลประโยชน ส วนรวมขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลา ปุี พุ.ศ.2563 มีุ
รายละเอุียดดุ งนี้  

1.  กรอบหร อภาระงานในการประเมุ นความเสี่ยงการท จร ตุมีุ4ุกระบวนการ 
1.1 Corrective : แกุ ไขปัญหาที่เคยร บรู วุ าเก ดุส ่งที่มีประว ต อยู แล วุทำอย างไรจะไม ให เกุ ดซ้ าอุีก 
1.2 Detective : เฝุ าระว งุสอดสุ องุตุ ดตามพฤตุ กรรมเสุี่ยงุอยุ างจะตรวจพบตุ องสอดสุ องุต ้งแตุ 

แรก ตุ ้งขุ อบุ งชี้บางเร ่องทีนุ่ าสงสุ ยทำการลดระดุ บความเสี่ยงน ้นหรุ อใหุ ขุ อมุูลเบาะแสน ้นุแกุ 
ผู บร หาร 

1.3 Preventive : ปุ องก ุนุหลุีกเลี่ยงุพฤตุ กรรมที่น าไปสูุ การส ุ มเสีุ ยงตุ อการกระท าผุ ดในสุ วนทีุ่
พฤต กรรมที่เคยร บรู วุ าเคยเกุ ดมากุ อนุคาดหมายได ว าโอกาสสูงที่จะเกุ ดซ้ าอุีก 
(Known Factor) ท ง้ทีรูุ่ วุ าท าไปมุีความเสี่ยงตุ อการทุ จรุ ตุจะตุ องหลุีกเลี่ยงดุ วยการปรุ บุ
Workflow ใหม ุ ไมุ เปิดช องว างให ท าการท จร ตเข ามาไดุ อุีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณุ ประมาณการส ่งที่อาจจะเกุ ดขึน้และปุ องกุ นปราบปรามลุ วงหนุ าใน 
เร ่อองประเด ุนที่ไมุ ค ุ นเคยุุในสุ วนที่เปุ นปุ จจ ุยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณุ ประมาณการุ
ล วงหน าอนาคต (ุUnknown Factor) 

2.  ขอบเขตความเสี่ยงการท จร ตุประกอบด วย 
2.1ุความเสี่ยงการท จร ตจากภาระงานด วยการอน ม ต ุอน ญาตุตามกฎระเบียบที่เกุี่ยวข อง 
2.2ุความเสี่ยงการท จร ตจากภาระงานด วยการจ ดซ ้อุจ ดจ าง 
2.3ุความเสี่ยงการท จร ตจากภาระงานด านภารก จหล กตามอ านาจหน าที่ของหน วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ุุ ด านการ อน ม ต ุุ อน ญาต 
 
 
 

ภารกุ จหลกุ  
 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุ 



 

 

3. ข ้นตอนการประเม นความเสี่ยงการท จร ตุมีุ9ุข ้นตอนุด งนี้ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ิ1ิการระบ ความเส่ียงิ(Risk ldentification) 
 
 
 

 



 

 

การประเมุ นความเสี่ยงการทุ จรุ ตคร ง้นี้ใชุ วุ ธุีระดมสมองุุเพุ ่อระบุ ความเสี่ยงดุ านการจุ ดซ ้ออจุ ดจุ างุ
สามารถระบ ความเสี่ยงได ด งนี้ 

 
ตารางิ1ิระบ ความเสี่ยงิ(Known Factor และิUnknown Factor) 

 
 

ขั้นตอนการปฏ บัต งาน  
ระบ รายละเอิียดความเสี่ยงการท จร ต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลิักิการจัดท าร่างขอบเขตงาน  

 
 
 
 
- การก าหนดคุ ณลุ กษณะ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมิีความเสี่ยงการท จร ต 
- มุีกระบวนงานทีเ่กีุ ยวขุ องกุ บการใชุ ดุ ลยพุ นุ จของ 
เจุ าหนุ าทีุ่ ซ่ึงมุีโอกาสใชุ อยุ างไมุ เหมาะสมอาจมุีการ เฉพาะคุ ณสมบุ ตุ ทางดุ าน 
เอุ ้อประโยชนุ หรุ อใหุ ความช วยเหลุ อพวกพุ อง กุารกุีด เทคนุ คไมุ เหมาะสมุเกุ น 
ก น หุร อการสร างอ ปสรรค ความจ าเป็นุทำใหุ ตุ องใช  

ต นท นเก นความจ าเป็น 
ขั้นตอนหลิักิการก าหนดราคากลาง 

 
 
 
 
- ผลการประกวดราคา 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมิีความเสี่ยงการท จร ต 
- มุีกระบวนงานทีุ เกีุ ยวขุ องกุ บการใชุ ดุ ลยพุ นุ จของ 
เจุ าหนุ าทีุ่ ซึุ งมุีโอกาสใชุ อยุ างไมุ เหมาะสมอาจมุีการ ราคากลางสุูงกวุ าราคา 
เอุ ้อประโยชนุ หรุ อใหุ ความช วยเหลุ อพวกพุ อง กุารกุีด ทีุ่ ประกวดไดุ เก ุนกวุ า 
ก น หุร อการสร างอ ปสรรค 15 % 
ขั้นตอนหลิัก กิารตรวจการจ้าง 

 
 
 
 
- คณะกรรมการตรวจ 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมิีความเสี่ยงการท จร ต 
- มุีกระบวนงานทีเ่กีุ ยวขุ องกุ บการใชุ ดุ ลยพุ นุ จของ 
เจุ าหนุ าทีุ่ ซึุ งมุีโอกาสใชุ อยุ างไมุ เหมาะสมอาจมุีการ การจ างุคณะกรรมการ 
เอุ ้อประโยชนุ หรุ อใหุ ความช วยเหลุ อพวกพุ อง กุารกุีด ตรวจรุ บพุ สด ุใชุ เวลา 
ก น หุร อการสร างอ ปสรรค ในการตุรวจ รุุ บงานุ 

มากเก นความจ าเป็น 
 



 

 

 
 

ขั้นตอนการปฏ บัต งาน 
 

ระบ รายละเอียดความเสี่ยงการท จร ต 
Known Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลักิการจัดซื้อจัดจ้างในการ
จัดท าโครงการ/ก จกรรม 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 

ผู ด าเน นการโครงการเล อกจ ดซ ้อ/จ ด
จ างร านที่สน ทหร อเป็นญาต หร อร าน
ที่ค ยก นได เล อกร านเด มๆ 

 

ขั้นตอนหลักิิการบร หารงานบ คคลิ
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 
 

  
อาจมีการร บบ คคลที่เป็นเคร อญาต 
หร อบ คคลที่มีความส มพ นธ ใกล ช ด
ก บพน กงานเจ าหน าที่ 

ขั้นตอนหลักิิการน าทรัพย์ส นของ
ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
ิขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 
 

 เช นการใช อ ปกรณ ส าน กงานต างๆ 
รถยนต ุรถจ กรยานยนต ุไฟฟ้าุ
คอมพ วเตอร ฯลฯ 

ขั้นตอนหลักิิการจัดโครงการอบรมิ
จัดงานต่างๆ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 
 

 ผู ร บผ ดชอบโครงการมีความส มพ นธ 
ที่ใกล ช ดก บเจ าหน าที่ของก จการ
หร อผู มีส วนเกี่ยวข องก บสถานที่ 

 
 
 



 

 

 
 

ขั้นตอนการปฏ บัต งาน 
 

ระบ รายละเอียดความเสี่ยงการท จร ต 
Known Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลักิการปฏ บัต หน้าที่โดยม 
ชอบของเจ้าหน้าที่ิ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 

 เจ าหน าที่ท่ีออกใบเสร จร บเง นไม 
น าส งเง นแก เจ าหน าที่ที่ร บผ ดชอบ
ต อไปก อให เก ดการท จร ต 

ขั้นตอนหลักิิการใช้รถยนต์
ส่วนกลางิ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 
 

  
การใช ทร พยากรมากเก นความ
จ าเป็นในแต ละภารก จุเช นุน้ าม น
เช ้อเพล งมากเก นความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลักิิการออกใบอน ญาต
หรือการรับรองส ทธ ์ิ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงท จร ต 
-มีกระบวนการงานที่เกี่ยวก บการใช 
ด ลยพ น จของเจ าหน าที่ซึ่งมีโอกาสใช 
อย างไม เหมาะสมอาจมีการเอ ้อ
ประโยชน ให ความช วยเหล อพวกพ องุ
การกีดก นหร อการสร างอ ปสรรค 
 

 ห วหน าหน วยงานุเจ าหน าที่มีเคร อ
ญาต หร อคนรู จ กท่ีมาย ่นขอใบร บรอง
หร อใบอน ญาตน ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Known Factor ความเสี่ยงท ้ง ปุัญหา/พฤต กรรมที่เคยร บรูุ ว าเคยเกุ ดมากุ อน คุาดหมายไดุ ว ามี 
โอกาสสูงที่จะเกุ ดซ้ าุหร อมีประว ต ุมีต านานอยู แล ว 

Unknown Factor ปุ จจุ ยความเสี่ยงทีม่าจากการพยากรณ ปุระมาณการลุ วงหนุ าในอนาคต 
ปุ ญหา/พฤตุ กรรมุความเสี่ยงทีอ่าจจะเกุ ดขึนุ้(คุ ดลุ วงหนุ าุตุีตนไปกุ อนไข ุ
เสมอ) 



 

 

ขั้นตอนที่ิ2 กิารวิ เคราะหิ์สถานะความเสี่ยง 
 

ข น้ตอนทีุ่2ุใหุ น าข ้นตอนยุ อยทีมุีความเสุี่ยงทางทุ จรุ ตุจากตารางทีุ่ 1ุมาแยกเพุ ่อแสดงสถานะุ
ความเสี่ยงการท จรุ ตุออกตามรายสุีไปจราจรุเขุียวุเหลุ องุสุ มุแดงุโดยระบุ สถานะของความเสีุ ยงในช องสุีไฟุ
จราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรุุุุ มีรายละเอุียดด งนีุ้

สถานะสีเขียวุ:ุความเสี่ยงระด บต่ า 

สถานะสีเหล อง :ุ คุวามเสี่ยงระด บปานกลาง แุละสามารถใช ความรอบคอบระมุ ดระว งในระหว างุ
ปฏ บ ต งาน ตุามปกต ควบค มดูแลได  

 
สถานะสุีสุ มุ: คุวามเสี่ยงระดุ บสุูงุเปุ นกระบวนงานที่มุีผู ุเกีย่วขุ องหลายคนุหลายหนุ วยงานุ

ภายในองค กรุมีหลายข ้นตอนุจนยากต อการควบค มุหร อไม มีอ านาจควบค มขุ ามหน วยงานตามหน าที่ปกต   
สถานะสุีแดงุ:ุ ความเสี่ยงระดุ บสุูงมากุเปุ นกระบวนงานที่เกีุ ยวขุ องกุ บบุ คคลภายนอกุคนที่ไม ุ

รู จ กไม สามารถตรวจสอบได ช ดเจน ไุม สามารถก าก บต ดตามได อย างใกล ชุ ดหร ออย างสม่ าเสมอ 



 

 

ขั้นตอนที่ิ3ิเมทร กส์ระดับความเสี่ยงิ(Risk level matrix) 
 

ค อการก าหนดค าคะแนนความเสี่ยง ขุองปัจจ ยความเสี่ยงตามตารางุตารางุ2 ตุามระดุ บคะแนนุ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระว งุคูณก บระด บคะแนนุความร นแรงของผลกระทบุด งนี้ 

 
3.1 รุะด บความจ าเป็นของการเฝ้าระว งุมีแนวทางในการพ จารณาด งนี้ 

- ถ าเป็นกุ จกรรมหร อข ้นตอนหลุ กทีส่ำคุ ญของกระบวนงานน ้นุๆุแสดงว ากุ จกรรมุหรุ อุข น้ตอนุ
น ้นุเปุ นุMUST  หมายถุึงมุีความจ าเปุ นสุูงของการเฝุ าระวุ งความเสี่ยงการทุ จรุ ตทีุุุ่ต องท าการปุ องกุ นุไม ุ
ด าเน นการไมุ ได ุค าของุMUST ค อค าอยู ในระด บุ2ุหร อุ3 

- ถุ าเปุ นกุ จกรรมหรุ อข น้ตอนน ้นเปุ นกุ จกรรมุหรุ อข น้ตอนรองของกระบวนงานน ้นๆุแสดงุวุ าุ
ก จกรรมหร อข ้นตอนน ้นเปุ นุSHOULD หมายถุึงมุีความจ าเป็นต่ าในการเฝุ าระว งความุเสี่ยงการทุ จรุ ตุคุ าของุ
SHOULD ค อุค าทุี่อยู ในระด บุ1ุเท าน ้น  

3.2 รุะด บความร นแรงของผลกระทบุมีแนวทางในการพ จารณาด งนี้ 
- กุ จกรรมหรุ อข น้ตอนการปฏ บุ ตุ งานน ้นเกีย่วขุ องกุ บุผูุ มุีสุ วนไดุ สุ วนเสุียุStakeholders รวมถุึง 

หน วยงานก าก บดูแลุพุ นธม ตรุภาคีเคร อขุ ายุค าอยู ทีุ่2ุหร อุ3 
- กุ จกรรมหรุ อข น้ตอนการปฏ บุ ตุ งานน ้นเกีย่วขุ องกุ บุผลกระทบทางการเงุ นุรายไดุ ลดุรายจุ ายุ

เพุ ่มุFinancial ค าอยู ทีุ่2ุหร อุ3 
- กุ จกรรมหรุ อข น้ตอนการปฏุ บุ ตุ งานน ้นุผลกระทบตุ อผูุ ใชุ บรุ การุกล ุ มเปุ าหมายุ

Customer/User ค าอยู ทีุ่ 2ุหร อุ3 
- กุ จกรรมหรุ อข น้ตอนการปฏุ บุ ตุ งานน ้นผลกระทบตุ อกระบวนงานภายในุInternal Process 

หร อกระทบด านการเรียนรู ุองค ความรู ุLearning & Growth ค าอยู ทีุ่ 1ุหร อุ2 
 

ตารางที่ิ3 SCORING ทะเบียนข้อมิูลที่ติ้องเฝ้าระวิังิ(ตารางเมทร กส์ระดบัความเสีิ่ยงิ(Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนย่อยทิี่มิีความเสี่ยง 
การท จร ต 

ระดับความจ าเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความร นแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็นิX ร นแรง) 

1. การจิัดซื้อจิัดจิ้างิขั้นตอนการ 
จัดท าร่างขอบเขตงานิ(TOR) 

2 1 2 

2. การจัดซื้อจัดจ้างิขั้นตอนการ 
ก าหนดราคากลาง 

2 2 4 

3. การจัดซื้อจัดจ้างิขั้นตอนการ 
ตรวจการจ้าง ติรวจรับพัสด  

2 2 4 

4.การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด
โครงการ/ก จกรรม  
ม 

2 1 2 

5.การบร หารงานบ คคล 2 1 2 

6.การน าทรัพย์ส นของราชการมา
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

2 2 4 

7.การปฏ บัต หน้าที่โดยม ชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

2 2 4 



 

 

ขั้นตอนย่อยทิี่มิีความเสี่ยง 
การท จร ต 

ระดับความจ าเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความร นแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็นิX ร นแรง) 

8. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2 2 4 

9.ิการจดัโครงการอบรมิจัดงานต่าง  ๆ 2 2 1 

10. การออกใบอน ญาตหรือการ
รับรองส ทธ ์ 

2 2 1 



 

 

ขั้นตอนที่ิ4ิการประเมิ นการควบค มความเสี่ยงิ(Risk – Control Matrix Assessment) 
 

ข น้ตอนทีุ่4ุให น าค ุาความเสุี่ยงรวมุ(จ าเป็นุX รุ นแรง)ุจากตารางทีุ่ 3ุมาท าการประเมุ นุ
การควบคุ มการทุ จรุ ตุวุ ามุีระดุ บการควบคุ มความเสี่ยงการทุ จรุ ตอยูุ ในระดุ บใดุเม อ่เทุียบกุ บคุ ณภาพการุ
จ ดการุ(ค ุณภาพการจ ดการุสอดส องุเฝุ าระว งในงานปกตุ )ุโดยเกณฑุ คุ ณภาพการจุ ดการจะแบุ งเปุ นุ3ุระดุ บุ
ด งนี้ 

ดี :ุุจ ดการได ท นทีุทุ กคร ้งทุี่เกุ ดความเสุี่ยงุไมุ กระทบถุึงผูุ ใช บรุ การ/ผูุ รุ บมอบผลงานุองคุ กรไมุ มีุ
ผลเสียทางการเง น ไุม มุีรายจ ายเพ ่ม 

พอใช ุ:ุจุ ดการไดุ โดยสุ วนใหญ ุมุีบางคร ้งยุ งจุ ดการไมุ ได ุกระทบถุึงผูุ ใชุ บรุ การ/ผูุ รุ บมอบ 
ผลงานองค กรแต ยอมร บได มีุความเขุ าใจ 

อุ อนุ:ุจุ ดการไมุ ได ุหรุ อไดุ เพุียงสุ วนนุ อยุการจุ ดการเพุ ่มเกุ ดจากรายจุ ายุมุีผลกระทบถุึงุ
ผู ใชุ บร การ/ผู ร บมอบผลงานและยอมร บไมุ ได ไุม มุีความเข าใจ 

 
 
ตารางิ4 แิสดงการประเม นควบค มความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการท จร ต 

ค ณภาพ
จัดการ 

ค่าประเม นการควบค มความเสี่ยงท จร ต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจุ ดซ ้อจุ ดจุ างุข น้ตอนการ 
จ ดท าร างขอบเขตงานุ(TOR) 

 
 
 
ดี 
 

 
 

 
ต่ าุ(1) 

 
 
 

ค อนข างต่ าุ(2) 
 

 
 
 

ปานกลางุ(3) 
การจ ดซ ้อจ ดจ างในการจ ดโครงการ/
ก จกรรม 
การบร หารงานบ คคล 
การจ ดโครงการอบรมุจ ดงานต างๆ  
การออกใบอน ญาตหร อการร บรองส ทธ ์ 
การจ ดซ ้อจ ดจ างุข ้นตอนการ 
ก าหนดราคากลาง 

 
 
 

พอใช  

 
 
 

ค อนข างต่ าุ(4) 

 
 
 

ปานกลางุ(5) 

 
 
 

ค อยข างสูงุ(6) 
การจ ดซ ้อจ ดจ างุข ้นตอนการ 
ตรวจการจ าง ตุรวจร บพ สด  
การน าทร พย ส นของราชการมาใช ใน
เร ่องส วนต ว 
การปฏ บ ต หน าที่โดยม ชอบของ
เจ าหน าที่ 
การใช รถยนต ส วนกลาง 
 อ่อน ปานกลางิ(7) ค่อนข้างสูงิ(8) สูงิ(9) 

 
 
 

 



 

 

ขั้นตอนที่ิ5ิแผนบร หารความเสี่ยง 
 

ข ุ นตอนทีุ่ 5ุใหุ เลุ อกเหตุ การณุ ทีมุ่ีความเสี่ยงสุูงสุ ดจากการประเมุ นการควบคุ มความเสี่ยงุ
Risk – Control Matrix Assessment ในข น้ตอนทีุ่ 4ุทีอ่ยูุ ในช องคุ าความเสี่ยงระดุ บสุูงุหรุ อคุ าความเสี่ยงุ
ระด บุ5ุหร อุ6ุหรุ อุ7ุหรุ อุ8ุหรุ อุ9ุโดยเฉพาะช องสุูงุ9ุควรเลุ อกมาท าแผนบรุ หารความเสี่ยงการทุ จรุ ตุ
ก อนเป็นอ นด บแรก 

จากการประเมุ นความเสี่ยงการทุ จรุ ตดุ งกลุ าวุพบวุ าุคุ าประเมุ นความเสี่ยงการทุ จรุ ตอยูุ ในุ
ระด บุ 2-ุ 4ุ หร ออยู ในระด บความเสี่ยงต่ าุ –ุ ค อนข างต่ าุ ค ณภาพการจ ดการอยู ในระด บุ ดีุ –ุ พอใช ุุุุุุุุุุ
การ บุร หารจ ดการความเสี่ยงจะอยู ในระด บเฝ้าระว งุและท าก จกรรมบร หารความเสี่ยง 



 

 

ขั้นตอนที่ิ6ิการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเสี่ยง 
 

ข ้นตอนทีุ่ 6 เุพ ่อต ดตามเฝ้าระว ง เุป็นการประเมุ นการบรุ หารความเสี่ยงการทุ จรุ ตในกุ จกรรมุ
ตามแผนบรุ หารความเสี่ยงของข น้ตอนทีุ่ 5ุซ่ึงเปรุียบเสมุ อนเปุ นการสรุ างตะแกรงดุ กุเพุ ่อเปุ นการยุ นยุ นผลุ
การปอ้งกุ นหร อแกุ ไขปัญหามีประส ทธ ภาพมากน อยเพุียงใด โุดยการแยกสถานการณุ เฝุ าระว งุ ความเสี่ยงการุ
ท จร ตต อไปุออกเป็นุ3ุสีุได แกุ ุสีเขียวุสุีเหล องุสีแดง 

 
ตารางท่ีิ6ิตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการท จร ต เขียว เหล อง แดง 
1.การจ ดซ ้อจ ดจ างุข ้นตอนการจ ดท าร างขอบเขตงานุ(TOR)ุ(ค าความ
เสี่ยงรวมุ= 2) 

   

2.การจ ดซ ้อจ ดจ างุข ้นตอนการก าหนดราคากลางุ 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 4) 

   

3.การจ ดซ ้อจ ดจ างุุข ้นตอนการตรวจการจ างตรวจร บพ สด  
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 4) 

   

4.การจ ดซ ้อจ ดจ างุุข ้นตอนการจ ดโครงการ/ก จกรรม 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

5.การบร หารงานบ คคลุุข ้นตอนการร บบ คคลเข าท างาน 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

6.ุการน าทร พย ส นของราชการมาใช ในเร ่องส วนต วุุข ้นตอนการน า
ทร พย ส นของทางราชการไปใช  
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

7.ุการปฏ บ ต หน าที่โดยม ชอบของเจ าหน าทีุุ่ข ้นตอนการออก
ใบเสร จร บเง นไม น าส งเง นให แก เจ าหน าที่ผู ร บชอบ 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

8.ุการใช รถยนต ส วนกลางุุข ้นตอนการใช ทร พยากรเช นุน้ าม นเก นความ
จ าเป็น 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 4) 

   

9.ุการจ ดโครงการอบรมุจ ดงานต างๆุุข ้นตอนการด าเน นการ 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

10.ุการออกใบอน ญาตหร อการร บรองส ทธ ์ุข ้นตอนการออกใบร บรองฯ 
(ค าความเสี่ยงรวมุ= 2) 

   

 



 

 

สถานะสีเขียว : ไุม เกุ ดกรณีทุี่อยู ในข ายความเสี่ยงุย งไม ต องท ากุ จกรรมเพุ ่มุสถานะสุีเหลุ องุ:ุเกุ ดกรณุีทีุ อยูุ ใน
ขุ ายความเสี่ยงุแตุ แก ุไขไดุ ทุ นท ุวงทีุตามมาตรการ 

นโยบายุโครงการุกุ จกรรมทีเ่ตรุียมไว ุแผนใชุ ไดุ ผลุความเสี่ยงการุ
ท จร ตลดลงุค าความเสี่ยงรวมไม เกุ นระด บุ6 

สถานะสุีแดง :ุเกุ ดกรณุีทีุ อยูุ ในขุ ายยุ งแกุ ไขไมุ ได ุควรมุีมาตรการุนโยบายุโครงการ 
ก จกรรมุเพุ ่มขุึ้นุแผนใชุ ไม ได ผลุค าความเสี่ยงรวมเกุ นระด บุ6 

 

 



 

 

ขั้นตอนที่ิ7ิจัดท าระบบการบร หารความเสี่ยงิแนวทางบร หารจัดการความเสี่ยง 
 

7.1 (สถานะสุีแดงุRed) คุ าระดุ บความเสี่ยงรวมุ=ุ7, 8ุและุ9ุความเสี่ยงอยูุ ในระดุ บเกุ นุ
กว าการยอมร บุควรมีแผนงาน มุาตรการ กุ จกรรมบร หารจ ดการความเสี่ยงเพุ ่มเต ม 

7.2 (สถานะสุีเหลุ องุYellow)  คุ าระดุ บความเสี่ยงรวมุ=ุ4,  5ุและุ6ุความเสี่ยงอยูุ ในุ
ระด บเกุ ดขึ้นแล วแต ยอมร บได คุวรมีก จกรรมเพุ ่มเต ม 

7.3 (สถานะสีเขียวุGreen) คุ าระดุ บความเสี่ยงรวมุ=ุ1, 2ุและุ3ุคุ าความเสี่ยงรวมอยูุ ใน 
ระด บย งไม เกุ ด คุวรเฝุ าระว งต อเน ่อง  

ตารางทีุ่ 7ุแนวทางบรุ หารจุ ดการความเสีย่งการด า เุนุ นงานทีอ่าจกุ อใหุ เกุ ดทุ จรุ ตุ
หร อการข ดกุ นระหว างผลประโยชน ส วนตนก บผลประโยชน ส วนรวมขององค การบร หารส วนต าบลบางศาลา 

ระบ ความเสีิ่ยงด้านการด าเน นงานที่อาจ
ก่อให้เก ดการท จร ต 

ค่าประเมิ น
ความเสี่ยงรวม แนวทาง/ก จกรรมบริ หารจัดการความเสี่ยง 

การจ ดท าร างขอบเขตงาน 2 -จ ดก จกรรมฝึกอบรมุส งเสร มด านค ณธรรมุจร ยธรรมุ
องค ความรู ด านการป้องก นการท จร ต 
-การส งเสร มว ฒนธรรมส จร ตให ก บบ คลากรที่เก่ียวข อง 
-การสร างการมีส วนร วมเพ ่อป้องก นและเฝ้าระว งการ
ท จร ตุเช นุพ ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศุเพ ่อเพ ่ม
ช องทางการร องเรียนท จร ตที่มีประส ทธ ภาพุก จกรรม
เสร มสร างความตระหน กรู ุด านการด าเน นนโยบาย
ต อต านท จร ตแก คู ค าุร ฐว สาหก จเป็นต น 

การก าหนดราคากลาง 4 
การตรวจการจ าง 4 

การจ ดซ ้อจ ดจ างในการจ ดโครงการ/ุ
ก จกรรม 

2 -ปร บเปลี่ยนร านค าในการจ ดซ ้อว สด  
-เข มงวดในการตรวจร บพ สด หร อการจ าง 

การบร หารงานบ คคล 2 -มีการประกาศร บสม ครและด าเน นการค ดเล อกอย าง
โปร งใสและตรวจสอบได  

การน าทร พย ส นของราชการมาใช ในเร ่อง
ส วนต ว 

4 -มีการท าทะเบียนควบค มการใช งานและการเบ กจ าย
อย างเคร งคร ด    

การปฏ บ ต หน าที่โดยม ชอบของเจ าหน าที่ 
 

4 -เจ าหน าที่ท่ีมีหน าที่ออกใบเสร จร บเง นและมีการร บเง นุ
มีการส งมอบเง นแก เจ าหน าที่เพ ่อน าฝากต อไป 

การใช รถยนต ส วนกลาง  4 -มีการบ นทึกการใช ต างๆ 
-มีการรายงานท กคร ้ง 
-สร างจ ตส านึกุค ณธรรมุจร ยธรรม 
-ใช งานตามความเป็นจร ง 

การจ ดโครงการอบรมุจ ดงานต างๆุ 2 -สถานที่มีความเหมาะสมก บงบประมาณ 
-ว ทยากรมีความรู ความเหมาะสมก บงานหร อโครงการ
น ้นุๆ 

การออกใบอน ญาตหร อการร บรองส ทธ ์ 2 ผู ปฏ บ ต ต องท าตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง 

 


