
 
การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติประจ าปี พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบางปู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวดัปัตตานี 

 
  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปู โดยแนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริตจัดท าโดยเทศบาลต าบลบางปู  จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบ
การทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความ
เสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ 
ปัญหาอุปสรรค 
  เทศบาลต าบลบางปู  ได้ด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อีกท้ังบุคลากรมีความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะเจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 1.การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ได้มีการประกาศเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย
นายกเทศมนตรีต าบลบางปู  ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบว่า เทศบาล      
ต าบลบางปู มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้เทศบาลต าบลบางปู เป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการโดยจะด าเนินการ ดังนี ้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับก าหนด  

2. ปลูกผังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านักในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ในหน่วยงาน รวมถึงมกีารถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง 
ผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อหน่วยงานและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปช่ัน  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน  

4. จะร่วมสร้างสังคมท่ีมีจิตส านึก ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมท่ีดีงาม อันเป็นแบบอย่างท่ี ดี
ใหส้มกับวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลต าบลบางปู 
 
 



 
 

 2.ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  การเงินและบัญชี ในปัจจุบัน 
  กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี 
พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจาการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเส่ียงในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) 
 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบางปู ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการ
ท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 
 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
  4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
  -การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเข้า
ข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
  -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตา
แกะ 
  4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์
ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 7 ระดับ คือ  ไม่มี  ต่ ามาก  ต่ า  กลาง  สูง สูงมาก  สูงสุด  
และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลต าบลบางปู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2564 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 

 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจรติ 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจรติ 

ตัวชี้วดั
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

1 
 
 
 

กระบวนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1.กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการใน
การจัดท า TOR 
 
 

1.การแต่งต้ัง 
ผู้ที่เป็น
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา 
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
สอบราคา หรือ
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็น 
คณะกรรมการ
ตรวจรับ 
 

1.การคัดเลือก
คณะกรรมการ
ขาดความ
โปร่งใสโดยไม่
ค านึงถึง ความรู้
ความสามารถ/
ประสบการณ์/
ความพร้อม/
ความเป็น
กลาง/อิสระ
ของ 
คณะกรรมการ 
และก าหนด
แบบฟอร์ม
รับรองตนเอง
ของ
คณะกรรมการ 

กฎหมาย
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
หนังสือสั่ง
การต่างๆ 
พระราชบั
ญญัติ
จัดซื้อจัด
จ้างและ
การ
บริหาร
พัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ.
2560 

       1.จัดท า
กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
ให้มีความ
โปร่งใสโดย
ค านึงถึง 
ความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์/
ความพร้อม/
ความเป็น
กลาง/อิสระ
ของ 
คณะกรรมการ 
และก าหนด
แบบฟอร์ม
รับรองตนเอง
ของ
คณะกรรมการ 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการ
ยักยอกเงิน 

  2.กระบวนการ
จัดท าTORบาง
ขั้นตอนมีช่องว่าง
อาจท าให้เกิด
การทุจริต 
 

1.ก าหนด
เงื่อนไขที่จะ
จัดซื้อใน TOR 
ให้ชัดเจนเช่น 
ราคา คุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้
สอยแหล่งผลิต/
แหล่งขาย ว่ามี
ความ
สมเหตุสมผลต่อ
การใช้งาน
หรือไม่โดยไม่ให้
เข้าข่าย
การล๊อคสเปค  

1.บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดท า TOR  
2.การชี้แจง
รายละเอียด
ด้านเอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการ
ประมูลไม่
ชัดเจน 
3.ขาดการ
ติดตาม
ประเมินผล
อย่างต่อเน่ือง
ท าให้เกิด
ช่องว่างในการ
ทุจริต 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.จัดท าคู่มือ 
และแผนการ
ปฏิบัติงาน 
โดยให้แทรก
เหตุการณ์ที่
อาจเกิดการ 
ทุจริตและแนว
ทางแก้ไข  
2.ก าหนด
มาตรฐานคู่มือ
ในการจัดซื้อ
จัดจ้างและ
กรอบ
ระยะเวลาที่
ชัดเจนและ 
เผยแพร่
ประกาศเชิญ
ชวน 
ประชาสัมพันธ์ 
สาธารณชนได้
รับรู้  

 



 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจรติ 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจรติ 

ตัวชี้วดั
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

 
 
 

            3.จัดท า
รายงาน/
หลักฐาน
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุก
คร้ังโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
4.จัดท า
แผนการสอบ
ทานการจัดท า 
TORอย่างเป็น
ระบบ 

 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปู 
ผู้รายงาน      นางนงลักษณ์  ดิษฐ์เอม 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


