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คำนำ 
   

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ไดประกาศผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม  2562 องคการบริหารสวนตำบลคางพลู "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA)  ของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู มีคะแนนรวม  45.18 อยูในระดับ F  เพื่อเปนการยกระดับผลการประเมินฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสูงขึ้น ผูรับผิดชอบ ไดดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ปองกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ขอ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน และ ขอ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ใหไดขอสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความ
ทุจริตท่ีอาจกอใหเกิดข้ึนตอการปฏิบัติงาน  และไดนำผลท่ีไดศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงข้ึน  
  โดยผลการศึกษาขอมูลตั้งแตเริ่มตน มาจากการใหความรวมมือรวมใจของพนักงานฯ ในการตอบ
แบบประเมินท่ีไดสรางข้ึน แบงออกเปน 3 ตอน สามารถสรุปผล นำไปสูแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งนี้     และคาดวาจะสงผลถึงการบริหารความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ประวัติขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
  ตำบลคางพลูเปนตำบลที่ตั้งมานานหลายสิบปแลว  เมื่อกอนตำบลคางพลูนับวาเปนตำบลที่ใหญ
ตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย ตอมาจึงไดแยกออกมาเปน 2 ตำบล คือ ตำบลคางพลู และ ตำบลบานวัง ไดเดิมมี
ฐานะเปนสภาตำบลคางพลู และไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  2539   ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา   ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539   
วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาตำบล องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

1. วิสัยทัศน (vision) 

 “พัฒนาระบบบริหาร จัดการเทคโนโลยี  คมนาคมดีปลอดฝุน  เก้ือกูลเศรษฐกิจ  สิ่งเสพติดหางไกล  สู
เปาหมายคุณภาพชีวิต” 

2. พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวมประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.พัฒนาระบบการบริการและขอมูลดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3.พัฒนาทองถ่ินใหนาอยูมีความเขมแข็งโดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปนเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
4.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน ในการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
5.ใหความรูโทษภัยของยาเสพติด 
6.พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

 3. ยุทธศาสตร 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
      5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
      7. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 
      8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 แนวทางการพัฒนา 

 1.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐานใหสอดคลองกับจำเปน 
และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
 1.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 1.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื ่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 



 1.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให
ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

 1.5 ดําเนินการปรบัปรุงระบบขนสง เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการ
ใหบริการแกประชาชน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนา 

 2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก) ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 2.3 สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษาสำหรับ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
 2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน 
 2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานพัฒนาสาธารณสุข 

 แนวทางการพัฒนา 

 3.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 
(อสม.) 
 3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน 
หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
 3.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแล
สุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนา 

 4.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะไดเพ่ิมผลผลิต สงเสริมใหเกิด
เกษตรอุตสาหกรรม โดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ พัฒนาสินคา
OTOPใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบเกาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 



 4.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื ่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการกระจายสินคาไปสูท้ัง
ภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 

 5.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
 5.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

 5.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน 
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 5.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน เพ่ือเตรียมยกระดับเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 5.5 ดําเนินการสนบัสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
 5.6 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตอง
การของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
 5.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

 แนวทางการพัฒนา 

 6.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช เพ่ือ
การอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
 6.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจน
องคกรภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
 6.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ 
 6.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการสราง
ความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางการพัฒนา 

 7.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
 7.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของ ในการ
เตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 



 7.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ   เพื่อสรางความ
อบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 7.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในหมูบาน 
 7.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 
 7.6 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแกไขปญหาการจราจร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

 7.7 สงเสริมสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุการใชถนน 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 

 8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการ
สรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและ ทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศตาง ๆ ในโลก 
 8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว 
แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ 
 8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบรกิารประชาชน และในการ
สื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
 8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 8.5 พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม 

 4. เปาประสงค 
   1. ประชาชนมีรายไดเพียงพอ 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
  3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน สรางงาน สรางอาชีพในชุมชน 
  4. วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินคงอยูสืบไป 
  5. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบ 
  6. ประชาชนมีการศึกษา 
  7. บริหารจัดการใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน 
  8. การคมนาคมดี น้ำไหล ไฟสะดวก 
  9. ภูมิทัศนสวยงามมากข้ึน 
  10. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเพียงพอ 
  11. ประชาชนมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
 5. ตัวช้ีวัด 
   1. ประชาชนเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ ไดรับความรู ประสบการณดานการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม 
  2. มีตลาดขายสินคา OTOP 
  3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 



  4. การมีสวนรวมของประชาชนในการสืบทอด อนรุักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  6. เด็กนักเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ครบถวน และบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ
อยางเปนระบบ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดีข้ึน 
  8. มีสวนสาธารณะท่ีสวยงามสะอาดตา 
  6. คาเปาหมาย 
   1. รอยละ 60 ของประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความรูดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. . มีตลาดขายสินคา OTOP มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  3. รอยละ 60 ของกลุมอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินคาและประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  4. ประชาชนมีสวนรวมในการสืบทอด อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับสถานท่ีตางๆ และเกิดประโยชนตอสวนรวม 
  6. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการใหบริการตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ 
  7. รอยละ 60 ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  8. รอยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ 
  9. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการพัฒนาและอนุรักษไวอยางเปนระบบ 
  10. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อยางเพียงพอ 
  11. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  12. มีสวนสาธารณะและสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงามข้ึน 
  13. รอยละ 60 ของประชาชนเขาใจในกฎหมาย ระเบียบของทองถ่ิน และสามารถนำไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง 
  7. กลยุทธ 
   1. ฝกอบรมใหความรูการทำเกษตรผสมผสานและจัดตั้งศูนยบริการดานการเกษตร 
  2. สงเสริมพัฒนาสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
  3. สงเสริมกลุมอาชีพ 
  4. สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. พัฒนาสถานท่ีตาง ๆ ใหมีความพรอมในทุกดาน 
  6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
  7. สงเสริมระบบการศึกษาใหท่ัวถึง ครบถวน 
  8. สงเสริม สนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  9. สงเสริม พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหดีข้ึน 
  10. สงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
  11. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทำงานมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
  12. ปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  13. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมในทุกดาน 
  14. ฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและผูท่ีสนใจ 
 
 



  8. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   1. เปนศูนยรวมของสวนราชการ สะดวกตอการเขารับบริการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2. มีความหลากหลายทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ประชาชนอยูรวมกันในสังคม
อยางปกติสุข 
  3. มีสถานศึกษา สนามกีฬา ลานอเนกประสงคขนาดใหญรองรับการศึกษาและการกีฬา 
  4. ท่ีตั้งภูมิศาสตรเหมาะสม การคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงระหวางหมูบานและชุมชนอยางท่ัวถึง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ 
  6. การใหบริการสาธารณะ  การใหบริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ัวถึง ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 
  7. การจัดเก็บรายไดทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 

  8. บุคลากรทองถ่ินมีความรูและทักษะความชำนาญเหมาะสม ตามภารกิจท่ีถายโอนจากสวนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ 
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ
หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค สําคัญเพ่ือ
ใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติ
ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

 
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้  

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายท่ี
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให
เกิดการทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรำ่รวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก เจาหนาท่ี
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 



5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม "รายไดพิเศษ" ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และ
มีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  
 
2. หลักการและเหตุผล  
 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา ลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกร

เพื ่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 
2555 - 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศ
ท่ัวโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป 2562 ลดลงจากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็น
วาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

แมวาคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีจะลดนอยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึงเปน
สังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทํา
ใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง  

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต" มี



เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมนอยกวารอยละ 50  ในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต เพื ่อกําหนดแนวทางการขับเคลื ่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผาน โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) เพื ่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance) 
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

5) องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  



5. ประโยชนของการจัดทําแผน  
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ ตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป  

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวพาฝน  ศิลาพงษ ผูจัดทำ 

 
ตอนท่ี 1 ประเด็นหัวขอเพ่ือกำหนดประเด็นอันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
คำอธิบาย ขอความรวมมือทุกทานตอบแบบประเมินฉบบันี้ ตามความเปนจริง 

1. เรียงลำดับหัวขอตอไปนี้ โดยใชตัวเลขกำกับในชองลำดับท่ี 
ตัวอยาง 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
1 กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
2 การกำหนดราคากลาง 

 
2. คำตอบทุกคำตอบ ไมมีขอผิดหรือถูก ผูจัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ขอ O36 
และ O37  

3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทำจะนำไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกันความเสี่ยง
ตอไป 

 
ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 

 กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
 การอนุญาตตาง ๆ 
 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 การกำหนดราคากลาง 
 การตรวจรับพัสดุ 
 การคืนหลักประกันตาง ๆ 
 การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือแกไขปญหาโควิด-19 
 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 การจัดโครงการตาง ๆ 
 การรับสินบนของพนักงาน 
 การแจกเบี้ยผูสูงอายุ, เบี้ยผูมีความพิการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีพนักงาน อบต. คาดวาจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
จากการใหพนักงาน อบต. เรียงลำดับหัวขอการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป เพ่ือจัดลำดับความ

เสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ ถูกจัดเปนอันดับ
ท่ี 1 ท่ีจะกอใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผูจัดทำ จึงนำประเด็นดังกลาวมาสอบถามตอ เพ่ือทราบวากฎหมาย
ฉบับใดท่ีพนักงาน คิดวาเม่ือนำมาใชในการปฏิบัติงาน จะกอใหเกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากท่ีสุดตอไป 
คำอธิบาย ขอความรวมมือทุกทานตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเปนจริง 

4. เรียงลำดับหัวขอตอไปนี้ ท่ีทานคิดวาอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยใชตวัเลขกำกับในชองลำดับท่ี  

ตัวอยาง 
ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 

1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 
2 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. คำตอบทุกคำตอบ ไมมีขอผิดหรือถูก ผูจัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  

ขอ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ 
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงาน  

ขอ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน 
กรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดกอใหเกิดการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน 

6. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทำจะนำไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกันความเสี่ยง
ตอไป 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน การรักษาเงนิและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 

 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 

 พระราชบญัญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 พระราชบญัญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

 พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสราง พ.ศ.2562 



 



 
การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

ขอ ประเด็น คะแนนการจดัอันดับความเสีย่ง (คน)/ลำดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 พระราชบญัญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
 

1 0 0 0 3 4 3 0 3 2 0 3 6 

2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงนิ การ
ฝากเงิน การรักษาเงนิและการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

8 1 3 4 0 5 2 1 0 1 0 0 0 

3 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย
การวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
  

1 2 2 2 5 3 3 0 3 2 0 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ ประเด็น คะแนนการจดัอันดับความเสีย่ง (คน)/ลำดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
 

1 2 6 2 8 0 0 2 0 1 2 0 1 

5 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขา
รับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
2557 
 

2 2 2 12 0 0 0 0 2 1 2 2 0 

6 พระราชบัญญตัริะเบียบ
บริหารงานบุคคล
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

0 0 0 0 3 4 2 3 2 2 3 5 1 

7 พระราชบัญญัติขอมลู
ขาวสารของทางการ
ราชการ พ.ศ. 2540 

0 0 0 2 0 0 3 4 1 1 9 3 2 

 
 
 



ขอ ประเด็น คะแนนการจดัอันดับความเสีย่ง (คน)/ลำดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 พระราชบัญญัติ
อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

0 0 0 1 0 1 3 1 3 10 3 2 1 

9 พระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 

1 2 1 0 0 2 3 4 5 2 0 2 3 

10 พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

10 4 4 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 

11 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการจดัซื้อจัด
จางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

3 10 2 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 

12 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2563 

2 0 0 1 2 1 0 7 1 3 3 3 2 

13 พระราชบัญญัตภิาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 
 

2 2 0 1 1 1 2 0 3 3 3 1 6 

 



ผลการตอบแบบประเมินเพ่ือจัดลำดับความเสี่ยง ในประเด็น เรื่อง กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ สรุปไดวา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลคางพลู จัดลำดับความ
เสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 อันดับ ไดดังนี้ 

อันดับท่ี 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
อันดับท่ี 2 มี 3 เรื่อง ไดแก 
    - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
             - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
             - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 อันดับท่ี 3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 
จากผลสรุปครั้งนี้ จึงไดนำ อันดับท่ี 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ไป

วิเคราะหผลเพ่ือหาสาเหตุ วาในตัวระเบียบขอนี้ ขอใดท่ีพนักงานคาดวาจะกอใหเกิดการทุจริตตอการปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับประเด็นกรณีพนักงาน อบต. คาดวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
            ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557” อาจกอใหเกิดความเสี่ยง 
            ในการทุจริตตอการปฏิบัติงาน  

คำอธิบาย ใหทานประเมินคาความเสี่ยงจากคำถาม และกาเครื่องหมาย √ หนาเกณฑความเสี่ยงท่ีทานคิดวา 
             อาจกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงาน ตามความเปนจริง  โดยมีการแปลความหมายของเกณฑ  ดังนี้ 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงานนอย 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงานปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงานมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
 
ขอ ประเด็นคำถาม เกณฑความเส่ียงท่ีกอใหเกิด

ความทุจริตตอการปฏิบัติงาน 
1 2 3 4 5 

1 การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการอนุมัติใหพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
 - เขารับการอบรม      
 - จัดโครงการอบรม      

2 ความเขาใจในระเบียบฯและการนำไปปฏิบัติ 
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม      
 - ในฐานผูจัดโครงการอบรม      

3 กระบวนการขอไปราชการตามระเบียบฯ กอนเดินทางไปเขารับการ
อบรม 

     

4 การขอเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม      
 - ในฐานะผูจัดโครงการอบรม      

5 หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม      
 - ในฐานะผูจัดโครงการอบรม      

6 การเบิกคาเชาท่ีพักแบบเหมาจายในฐานะผูเขารับการอบรม      
7 การเบิกจายตาง ๆ ในฐานะผูเขารับการอบรม กรณีเขารับการอบรมเปน

หมูคณะ เชน การจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการของแตละบุคคลฯ 
เปนตน 

     

8 กระบวนการ กอนการดำเนินการจัดโครงการอบรม เชน การขออนุมัติ 
การเขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผูจัดโครงการอบรม 

     

9 การระบุกลุมเปาหมาย, กิจกรรม ฯลฯ ของโครงการฯ ในฐานะผูจัด
โครงการอบรม  

     

10 การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการจัดโครงการ ในฐานะผูจัดโครงการ       
 
     
 



จากตาราง  ความเสี่ยงท่ีพนักงานสวนตำบล คาดวาอาจกอใหเกิดความทุจริตตอการปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
การแปลคาความเฉลี่ยจากการวิเคราะหผลครั้งนี้ 
1.00 - 1.49 มีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
1.50 - 2.49  มีความเสี่ยงนอย 
2.50 - 3.49  มีความเสี่ยงปานกลาง 
3.50 - 4.49  มีความเสี่ยงมาก 
4.50 - 5.00  มีความเสี่ยงมากท่ีสุด 

 
ขอ ประเด็นคำถาม จำนวนผูตอบ/เกณฑ

ความเส่ียงท่ีกอใหเกิด
ความทุจริต 

ตอการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย การแปล
ความ 

1 2 3 4 5 
1 การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการอนุมัติใหพนักงานสวนตำบล   
 - เขารับการอบรม 23 7 2 2 0 4.50 มีความเสี่ยง

มากท่ีสุด 
 - จัดโครงการอบรม 17 11 4 2 0 4.26 มีความเสี่ยง

มาก 
2 ความเขาใจในระเบียบฯและการนำไปปฏิบัติ   
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม 19 8 4 2 1 4.24 มีความเสี่ยง

มาก 
 - ในฐานผูจัดโครงการอบรม 17 6 6 4 1 4.00 มีความเสี่ยง

มาก 
3 กระบวนการขอไปราชการตามระเบียบฯ 

กอนเดินทางไปเขารับการอบรม 
19 9 5 1 0 4.35 มีความเสี่ยง

มาก 
4 การขอเบิกจายคาใชจายตาง ๆ   
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม 21 5 6 2 0 4.32 มีความเสี่ยง

มาก 
 - ในฐานะผูจัดโครงการอบรม 14 11 5 4 0 4.03 มีความเสี่ยง

มาก 
5 หลักฐานประกอบการเบิกจาย   
 - ในฐานะผูเขารับการอบรม 20 3 9 2 0 4.21 มีความเสี่ยง

มาก 
 - ในฐานะผูจัดโครงการอบรม 16 9 7 1 1 4.12 มีความเสี่ยง

มาก 
6 การเบิกคาเชาท่ีพักแบบเหมาจายใน

ฐานะผูเขารับการอบรม 
16 7 7 4 0 4.03 มีความเสี่ยง

มาก 
 



ขอ ประเด็นคำถาม จำนวนผูตอบ/เกณฑ
ความเส่ียงท่ีกอใหเกิด

ความทุจริต 
ตอการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย การแปล
ความ 

1 2 3 4 5 
7 การเบิกจายตาง ๆ ในฐานะผูเขารับการ

อบรม กรณีเขารับการอบรมเปนหมูคณะ 
เชน การจัดทำรายงานการเดินทางไป
ราชการของแตละบุคคลฯ เปนตน 

8 17 6 3 0 3.88 มีความเสี่ยง
มาก 

8 กระบวนการ กอนการดำเนินการจัด
โครงการอบรม เชน การขออนุมัติ การ
เขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผูจัด
โครงการอบรม 

10 17 6 1 0 4.06 มีความเสี่ยง
มาก 

9 การระบุกลุมเปาหมาย, กิจกรรม ฯลฯ 
ของโครงการฯ ในฐานะผูจัดโครงการ
อบรม  

19 3 8 4 0 4.09 มีความเสี่ยง
มาก 

10 การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการ
จัดโครงการ ในฐานะผูจัดโครงการ  

19 3 7 4 1 4.03 มีความเสี่ยง
มาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำผลการวิเคราะหความเสี่ยง  
ไปดำเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ประเด็นความเส่ียง 
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

ตอการปฏิบัติงานใน
ระดับมากท่ีสุด 

การจัดการความเส่ียง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การติดตามและ
ประเมินผล 

การใชดุลพินิจของผูมี
อำนาจในการอนุมัติให
พนักงานสวนตำบลเขารับ
การอบรม 

1. จัดทำคำสั่ง องคการบริหาร
สวนตำบลคางพลู เรื่อง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจำป พ.ศ.2563 
2. ประกาศองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู  เรื่อง   นโยบาย
ดานการบริหารความเสี่ยง
ประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจำป พ.ศ. 2563 
3.ประกาศองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู เรื่อง มาตรการ
การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจใน
การอนุมัติใหพนักงานสวนตำบล
เขารับการอบรม 
4.ประกาศใหพนักงาน รบัทราบ
โดยท่ัวกัน 
5.เผยแพรผานเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบล 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษาฯ 
5. หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

รายงานผลรายไตรมาส 

 
 


