
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลป่าโมก 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 

การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน
และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลป่าโมก  โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต   จัดทำโดยสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลป่าโมก  จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าโมก จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
------------------------------------ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

๑.๑ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่ 

           เทศบาลตำบลป่าโมก  ตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าโมก และตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง     
มีพ้ืนที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,0๐๐  ไร่  เขตเทศบาลมีชุมชน จำนวน 10 ชุมชน          
3,465  ครัวเรือน  จำนวนประชากร 9,250 คน  แบ่งการบริหารส่วนราชการประกอบด้วย 

๑. สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่เก่ียวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาการท่องเที่ยว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาและงานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  

2. กองคลังมีหน้าที่เก่ียวกับงานการจ่ายการรับการนาส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินการ
ตรวจสอบใบสำคัญฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญเงินอ่ืนๆการจัดสรรเงินต่างๆการ
จัดบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่ายงานทางบทดลองประจำเดือน
ประจำปีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยงานแผนและโครงการงานการศึกษา
ปฐมวัยงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานกิจการนักเรียนงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและ
นันทนาการงานกิจการศาสนางานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืนๆที่ได้รับที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการ
ป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กองช่างมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและงานเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกลการควบคุมและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒ จำนวนบุคลากร/ประกอบด้วย 
 

หน่วยงาน 
 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจำ 
 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

โครงการจ้าง
เหมา 

รวม 
 

สำนักปลดั 13 2 7 4 4 30 

กองคลัง 4 1 - 1 - 6 

กองช่าง 6 3 - 10 5 24 

กองสาธารณสุขฯ 4 1 3 5 13 26 

กองการศึกษา 3 - 2 4 - 9 

 

                 จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลป่าโมก  ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าโมก โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 
จุดแข็ง (Strength : S)  
๑. เทศบาลตำบลป่าโมก มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมายงานทุกกอง 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วนราชการใน  
    สังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ  
๓. มีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  
๔. เทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ  ดำเนินการตามประกาศเทศบาลฯ  เรื่อง  
    การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 
๖. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย  เพ่ือติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบาย และ 
    ระเบียบกฎหมายต่างๆ 
๗. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่างๆ ของเทศบาลตำบลป่าโมก 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขาดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานบัญชี งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษี ทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชีการจัดเก็บ
รายได้ ฯลฯ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
โอกาส (Opportunities : O) 
     (๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 



3 
 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วน
ท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

(๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/57 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักท่ีจะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 (๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีกับองค์กร 
           (๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
          ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดการสุ่ม
เสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการคลัง  หรือพาณิชย์จังหวัด 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  และคณะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต้อง ดำเนินการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างการทำโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารงานบุคคล  และการออกใบอนุญาตภายใต้ กฎหมายระเบียบ 
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ข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีลำดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางหลักการโดยภาพรวมรวมถึงมี
การบัญญัติกำหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองต่างๆที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือ
องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้อง  ซึ่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่หลายช่องทางได้แก่ การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การ
ตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอำนาจกำกับดูแลตรวจสอบ  โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการและการตรวจสอบจากภาคประชาชน  สำหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและถูกชี้
มูลความผิดมากท่ีสุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการ
กระทำการทุจริตมากที่สุดหากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจำแนกได้เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจัย
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานตรวยสอบการถือ
ปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 

๒. สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย 
    ๒.๑ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการทำโครงสร้างพ้ืนฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่

ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริง  การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างนักการเมืองระดับชาติเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนราชการส่วนกลางกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปัจจัยทางด้านการเมืองตลอดจนปัจจัยจาก
การขาดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขจากการขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

     ๒.๒ การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล ให้
อำนาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้งปัญหาในเชิงองค์กร
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจำนวนมากเกินไปอันนำมาซึ่งการทุจริตโดยการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา 

      ๒.๓ การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต  มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่งเจ้าหน้าที่ ผู้มี
อำนาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่  
และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ    สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในประเทศไทยนั้นมีหลาย
ประการ  อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่หลักความโปร่งใส  หรือหลักการมี
ส่วนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน้าที่ของตน โดย
นำเอาหลักการดังกล่าว มาเสริมสร้างกระบวนการในการดำเนินการของท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาส
แรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) กำหนดวิสยัทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” กำหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่าน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
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สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ 3 คือ ประเทศ
ไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI).สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 

การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน
เช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

๑. การทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗..สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่นการทุจริต ในหลาย

รูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ (๒๕๕๔) พบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต ในสังคมไทยมี 
2 ประการได้แก่ 

    ๗.๑ การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางท่ีผิด 
    ๗.๒ ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตรและพวกพ้องรวมทั้ง
การตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพทำให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามวัฒนธรรม
ดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาที่สำคัญท่ีสุดอยู่ที่การขาดจิตสำนึก ความซื่อตรง
ของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภมากในอำนาจและทรัพย์สินอยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการ
ปฏิบัติหน้าที่จนนำไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสาเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู้การทุจริตมีอีก
หลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของโอกาสในการท าทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการ
ดำเนินงานของภาครัฐค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
มากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงินทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมืองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนทำให้คนมุ่งสร้างความร่ำรวยวัตถุนิยมเป็นแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำการทุจริตรวมทั้ง“โครงสร้างทางสังคมท่ีบิดเบี้ยว”มีความเหลื่อมล้ำมีช่องว่างระหว่างคน 
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จน – คนรวย, คนมีอำนาจ – คนซึ่งไร้อำนาจทำให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็งท้ังในส่วนของกฎมาย กฎระเบียบ 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564)ที่บูรณาการพันธ
กิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้
ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยสำคัญ (ที่มา ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต
เทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.256-2564) และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลฯ  นำไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
๑. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าโมก 
๒. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๓. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าโมก เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 
๑. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีจิตสำนึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิด 
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดย   
มิชอบ 

๒. เทศบาลตำบลป่าโมก  บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓ .ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าโมก ในการจัดทำแผนให้ความเห็นโครงการขนาด

ใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 
๔. กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าโมก มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ 
๕. เทศบาลตำบลป่าโมก มีโครงการ กิจกรรม และมาตรการ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
๑. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีจิตสำนึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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๒. ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าโมก  ในการจัดทำแผนพัฒนาให้ความเห็น

โครงการขนาดใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๓. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เทศบาลตำบลป่าโมก  มีมาตรการที่กำหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ทำให้ประชาชนทราบขั้นตอน 
และระยะเวลาการทำงานลดข้อผิดพลาดของงาน  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทำให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น  และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลป่าโมก มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
    ๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดล่าช้าอีก 
    ๑.๒ Detective : เฝ้าระหว่าง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
     ๑.๓ Preventive.:.ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่

พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known.Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าทำไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก 

     ๑.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าอนาคต 
(Unknown Factor)  

 

๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    ๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง 
    ๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการอนุมตัิ อนุญาต 

ด้านการจดัซื้อ จัดจ้าง 

ภารกิจหลัก 
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๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ

ระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ตาราง ๑ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงานข้ันตอนย่อย
ที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก
พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 - การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน
ความจำเป็น ทำให้ต้อง
ใช้ต้นทุนเกินความ
จำเป็น 

ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลางข้ันตอนย่อยที่มี
ความเสี่ยงการทุจริต 
 - มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ
กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

- ผลการประกวดราคา
ราคากลางสูงกว่าราคาที่ 
ประกวดได้เกินกว่า 15 % 

 

๑ การระบคุวามเสี่ยง 

๒ การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง 

การะประเมินควบคุมความเสีย่ง 

แผนบริหารความเสี่ยง 

การทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 

จัดการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทำรายงานผลบริหารความเสี่ยง 

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยง 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้างขั้นตอนย่อยที่มีความ
เสี่ยงการทุจริต 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ
กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

- คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ใช้เวลา 
ในการตรวจรับงานมาก
เกินความจำเป็น 

 

Known Facto ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคตปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น(คิดลวงหน้าตีตน
ไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางท่ี ๑ มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง

การทุจริต ออกตามรายสีไปจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 

ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม :.ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร  

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตาราง ๒ แสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามสี) 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่าง
ขบเขตงาน  

/    

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง  /   

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

 /   
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง.ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2.ตามระดับคะแนนความ

จำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ – ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

ที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 - ถ้า
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ใน
ระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน

กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ

ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
(Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จำเป็น X รุนแรง) 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
กำหนดราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ
การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

๒ ๒ ๔ 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น.X.รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทำการประเมินการควบคุมการ

ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนย่อยมีความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 
คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 

ดี ต่ำ   

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
กำหนดราคากลาง 

พอใช้ ค่อยข้างต่ำ   

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

พอใช้ ค่อยข้างต่ำ   

 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 

Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 
หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 2- 4 หรือ
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ.–.ค่อนข้างต่ำคุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี.–.พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่
ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 
3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
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ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่าง
ขบเขตงาน(TOR) ค่าความเสี่ยงรวม=๒  

/   

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง 
ค่าความเสี่ยงรวม=๔ 

 /  

๓.การจัดซื้อจัดการ การตรวจรับงานจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ  ค่าความเสี่ยงรวม=๔ 

 /  

 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้น แผน

ใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น

แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่า
ความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินการกว่ายอมรับ 

เกินข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

ยังไม่เกินเฝ้าระวัง

ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลป่าโมก 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมินความเสี่ยง
รวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ
ร่างขอบเขตงาน(TOR)  

๒ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น 
- มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย
ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคา
กลาง 

๔ 

๓. การจัดซื้อจัดการ การตรวจรับงาน
จ้าง ตรวจรับพัสดุ   

๔ 

 
 
 


