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คำนำ 
 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผู้บริหาร ทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่า จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก
เกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่ง
ไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
        มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 
************ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 1.1 ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่ 
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานทะเบียนพาณิชย์ 
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
  - งานกิจการสภา 
  - งานงบประมาณ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานกฎหมายและคด ี
  - งานจัดทำนิติกรรมสัญญา 
  - งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
  - งานดำเนินการทางวินัย 
  - งานตราข้อบังคับและระเบียบ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต. 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานอำนวยการ 
  - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานระงับอัคคีภัย 
  - งานการช่วยเหลือและฟ้ืนผู้ประสบสาธารณภัย 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.5 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานข้อมูลวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
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  - งานบริหารจัดการและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิการสังคม 
  - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
  - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาสตรีและเยาวชน 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้ 
  2.1 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานจัดทำนโยบายและแผน 
  - งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งานติดตามประเมินผล 
  - งานวิชาการ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กองคลัง  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาราง
การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการ  
  1. ฝ่ายการเงิน และบัญชี 
  1. ฝ่ายการเงิน และบัญชี แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 
  - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับ และรายจ่ายประจำปี 
  - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       1.3 งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
  - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    1.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และรายได้อ่ืนๆ 
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  - งานพัฒนารายได ้
  - งานแผนที่ภาษ ี
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
           - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        1.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
  - งานการพัสดุ 
  - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3. กองช่าง 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษาเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1. ฝ่ายก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานข้อมูลก่อสร้าง 
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 
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  - งานระบบข้อมูลและแผนที่ทางคมนาคม 
  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
       1.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  - งานวิศวกรรมโยธา 
  - งานประมาณราคา 
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  - งานออกแบบ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        1.4 งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  - งานระบายน้ำ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        1.5 งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานสำรวจและแผนที่ 
  - งานวางระบบผังเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น
กีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วน
ราชการภายใน ดังนี้ 
  1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      1.2 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานจัดการศกึษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา 
  - งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ 
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  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เก่ียวกับการศึกษา 
  - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
  - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
  - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  - งานกีฬาและสันทนาการ 
  - งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรั กษางานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการรักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยกำหนดให้แบ่งส่วนราชการ
ภายใน  ดังนี้ 
  1. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกา  
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         1.2 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป  
  - งานสุขาภิบาลโรงงาน  
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  
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  - งานอาชีวอนามัย  
  - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  - งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  - งานควบคุมมลพิษ  
  - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  - งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        1.3 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน  
  - งานสุขศึกษา  
  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด  
  - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
       1.4 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย  
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    1.5 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานเฝ้าระวังโรคระบาด  
  - งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์  
  - งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  
  - งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 จำนวนบุคลากร/ประกอบด้วย 

หน่วยงาน พนักงานส่วน
ตำบล 

ลุกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 11 - 9 6 26 
กองคลัง 4 1 4 1 10 
กองช่าง 2 - 4 4 10 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 - 4 5 13 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - 2 10 13 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - 1 

รวม 23 1 23 26 73 
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 จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ที่จะต้องปฏิบัติงานอำนวย 
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองเก่าให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเก่าโดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 
 สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 
 จุดแข็ง (Strength : S) 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่ง
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วน
ราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่ 
 3. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนด
เจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำหนดนโยบาย มาตรการ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองเก่าดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแสดงเจตจำนง
สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
 5. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่                 
15 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานการเสริมสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  
 6. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือติดตามงาน แจ้ง
ข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ 
 7. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่า 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
 บุคลากรบรรจุไม่เต็มตามแผนอัตรากำลังอาจทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานล่าช้า 
 สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
 โอกาส (Opportunities : O) 
 (๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด
ให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดั งกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น
ผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 (๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/57 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 (๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพ่ือปรับการทำงาน และการ
บริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการ
ทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 
 (5) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความคุ้มค่า 
 อุปสรรค (Threat : T) 
 ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทาให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิด
การสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 
2. หลักการและเหตุผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต้องดำเนินการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างการทำโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาตภายใต้กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีลำดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางหลักการ โดย
ภาพรวมรวมถึงมีการบัญญัติกำหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองต่างๆ ที่ออกโดย
กระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่หลายช่องทางได้แก่ การ
ตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอำนาจกำกับดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มี
บทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ และการตรวจสอบ จาก
ภาคประชาชน สำหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้นพบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี้มูลความผิดมากท่ีสุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัด 
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จ้างและการจัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการกระทำการทุจริตมากที่สุด หากพิจารณาสาเหตุ
ของการทุจริตสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ 
 1. สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจัย
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานตรวยสอบการถือ
ปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 
 2. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย 
  2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการทำโครงสร้างพ้ืนฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ ทาง
กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริง การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างนักการเมือง
ระดับชาติเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการส่วนกลางกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปัจจัย
ทางด้านการเมืองตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไข จากการ
ขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล ให้อำนาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้งปัญหา
ในเชิงองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจำนวนมากเกินไปอันนำมาซึ่งการทุจริตโดย
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา 
  2.3 การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
แห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในประเทศ
ไทยนั้นมีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่หลักความโปร่งใส 
หรือหลักการมีส่วนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน้าที่ของตน โดยนำเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการดำเนินการของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันหรือลดโอกาสแรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” กำหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้าน การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ การปราบปราม และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้ในงาน
ด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม 
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ท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบันการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น 7 ประเภท
ดังนี้ 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย ในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น การทุจริต ใน
หลายรูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต ใน
สังคมไทยมี 2 ประการได้แก่ 
  7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางที่ผิด 
  7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
  กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร 
และพวกพ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพทำให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาที่สำคัญที่สุดอยู่ ที่
การขาดจิตสำนึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภมากในอำนาจและทรัพย์สิน อยู่
เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนนำไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  สาเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของโอกาส ใน
การทำทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกใน การ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำเนินงานของภาครัฐ
ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงินทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนทำให้คนมุ่งสร้างความร่ำรวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะทำการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ำมีช่องว่าง
ระหว่างคนจน - คนรวย, คนมีอำนาจ - คนซึ่งไร้อำนาจ ทำให้แสวงหาหนทางท่ีจะลดช่องว่างโดยการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งในส่วนของ
กฎมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 -
2564) ที่บูรณาการ พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาท
หน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยสำคัญ  
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3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
 1. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
 2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด ี
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
 5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าในการจัดทำแผนให้ความเห็น
โครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 
 4. กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีความเข้มแข็ง ใน
การตรวจสอบ 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีโครงการ กิจกรรม และมาตรการ มีประสิทธิภาพลดโอกาส ใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 2. ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในการจัดทำแผนพัฒนา
ให้ความเห็นโครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะนำมาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 3. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีมาตรการที่กำหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบั ติ ทำให้
ประชาชน ทราบขั้นตอน และระยะเวลาการทำงานลดข้อผิดพลาดของงาน ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
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 รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ปี พ.ศ.  2564             
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
  1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิด
ซ้ำอีก 
  1.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร 
  1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก 
  (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ 
Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก 
  1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า
อนาคต (Unknown Factor) 
 2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
  2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

ด้านการอนุมัติ อนุญาต 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภารกิจหลัก 
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3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถระบุความเสี่ยงได้ ดังนี้  
 ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 - ก า ร ก ำ ห น ด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ด้ า น
เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน
ความจำเป็น ทำให้ต้อง
ใช้ ต้ น ทุ น เกิ น ค ว า ม
จำเป็น  
 

ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

- ผ ล การป ระก วด ราค า 
ราคากลางสูงกว่าราคาที่  
ประกวดได้เกินกว่า 15 %  
 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

- คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในงานที่ทำ
การตรวจรับ 
 

 

 
 

Known Factor  ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ
เกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว  

Unknown Factor  ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)  
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 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
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 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรยีนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง    
การทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จำเป็น X รุนแรง) 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 

2 1 2 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ  
กำหนดราคากลาง  

2 2 4 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ  
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  

2 2 4 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน การ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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 ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  5 ให้ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง             
Risk - Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง
ระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนเป็นอันดับแรก 
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ        
2 - 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี - พอใช้ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
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 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย 
โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น 
แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
 7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ
ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น
แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง
ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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 ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 
ความเสี่ยงรวม แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต
งาน (TOR) 

2  - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต  เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก
รู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า 
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 4 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

4 

 
 
 


