
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกัน
การทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็น
เจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตจัดท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่   
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากร มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 

1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบได้มี
การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบ ริหารงาน  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ประกาศเจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแก้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก้งทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อ านวยความสะดวก แก่ประชาชน 
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2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ที่ในปัจจุบัน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อง
การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีพนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับ
การอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrityand 
Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
-การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้า
ข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

-การจัดการความรู้  (Knowledge management) โดยการน าเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง (http://www.tumbonbankeng.com) 

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคร าะห์ความ
เสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ ามาก ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tumbonbankeng.com/


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที่ โครงการ/ 
ก ิจกรรม 

ประเดิ น 
ขิ ้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเน นงาน 

เหติุการณ ิ 
ความเสิี่ยงที ่
อาจจะเก ิดขิ ้น 

ป ิจจ ิยเสิี่ยงที่ 
อาจมิี 

ผลกระทบ/ 
กระติุ้นให้เกิ ด 
การทุจริ ต 

การ 
ควบคิุม/ 
ระเบิียบที่ 
เกิี่ยวขิ้อง 

ประเมิ นระด ิบของความเสิี่ยง มาตรการ 
ปิ้องกิ นเพิ ่อไม ิ 
เก ิดการทุจริ ต 

ต ิวชิี้วิ ด 
ผลสำเริ จ ไม ิ 

มี 
ติ ำ 
มาก 

ติ ำ กลาง สิ ง สิ ง 
มาก 

สิ ง 
สิุด 

1 กระบวนการ 1.กระบวนการ 1.การแต ่งต ั้งผ ู้ 1.การค ัดเล ือก กฎหมาย      
  1.จ ัดทำ จำนวน 

ใช ้จ ่าย ค ัดเล ือก ท ี่เป ็น คณะกรรมการ ระเบ ียบท ี่ กระบวนการ เร ื่อง 
งบประมาณ คณะกรรมการใน คณะกรรมการ ขาดความ เก ี่ยวข้อง ค ัดเล ือก ร ้องเร ียน 
ในการจ ัดซ ื้อ การจ ัดทำ TOR พ ิจารณาผล โปร ่งใสโดยไม ่ หน ังส ือส ั่ง คณะกรรมการ เก ี่ยวก ับ 
จ ัดจ ้าง การประกวด ค าน ึงถึง การต ่างๆ ให ้ม ีความ การ 

ราคา ความร ู้ พระราชบ ั โปร ่งใสโดย ยักยอก 
คณะกรรมการ ความสามารถ/ ญญ ัต ิ คำน ึงถึง เง ิน 
พ ิจารณาผล ประสบการณ ์/ จ ัดซ ื้อจ ัด ความร ู้ 
การสอบราคา ความพร ้อม/ จ ้างและ ความสามารถ 
หร ือ ความเป ็น การ ประสบการณ ์/ 
คณะกรรมการ กลาง/อ ิสระ บร ิหาร ความพร ้อม/ 
จัดซื้อจัดจ้าง ของ พ ัสด ุ ความเป ็น 
เป ็น คณะกรรมการ ภาคร ัฐ กลาง/อ ิสระ 
คณะกรรมการ และกำหนด พ.ศ. ของ 
ตรวจร ับ แบบฟอร ์ม 2560 คณะกรรมการ 

ร ับรองตนเอง และกำหนด 
ของ แบบฟอร ์ม 
คณะกรรมการ ร ับรองตนเอง 
 ของ 

คณะกรรมการ 
               

  2.กระบวนการ 
จ ัดทำTORบาง 
ขั้นตอนม ีช ่องว ่าง 
อาจทำให ้เก ิด 
การท ุจร ิต 

1.กำหนด 
เง ื่อนไขท ี่จะ 
จ ัดซ ื้อใน TOR 
ให ้ช ัดเจนเช ่น 
ราคา 
ค ุณสมบ ัต ิ 
ประโยชน ์ใช ้ 
สอย แหล ่ง 
ผล ิต/แหล ่ง 
ขาย ว ่าม ีความ 
สมเหต ุสมผล 
ต ่อการใช ้งาน 
หร ือไม ่โดย 
ไม ่ให ้เข้าข่าย 
การล  อคสเปค 

1.บ ุคลากร 
ขาดความร ู้ 
ความเข้าใจใน 
การจ ัดทำ 
TOR 
2.การช ี้แจง 
รายละเอ ียด 
ด ้านเอกสาร 
แก ่ผ ู้เข้าร ่วม 
การประม ูลไม ่ 
ช ัดเจน 
3.ขาดการ 
ต ิดตาม 
ประเม ินผล 
อยา่งต ่อเน ื่อง 
ทำให ้เก ิด 
ช ่องว ่างในการ
ทุจริต 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1.จ ัดทำค ู่ม ือ 
และแผนการ 
ปฏ ิบ ัต ิงาน 
โดยให ้แทรก 
เหต ุการณ ์ท ี่ 
อาจเก ิดการ 
ท ุจร ิตและแนว 
ทางแก ้ไข 
2.กำหนด 
มาตรฐานค ู่ม ือ 
ในการจ ัดซ ื้อ 
จ ัดจ ้างและ 
กรอบ 
ระยะเวลาท ี่ 
ช ัดเจนและ 
เผยแพร ่ 
ประกาศเช ิญ 
ชวน 
ประชาส ัมพ ันธ ์ 
สาธารณชนได ้ 
ร ับร ู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        
        
        
        



ที่ โครงการ/ 
ก ิจกรรม 

ประเดิ น 
ขิ ้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเน นงาน 

เหติุการณ ิ 
ความเสิี่ยงที ่
อาจจะเก ิดขิ ้น 

ป ิจจ ิยเสิี่ยงที่ 
อาจมิี 

ผลกระทบ/ 
กระติุ้นให้เกิ ด 
การทุจริ ต 

การ 
ควบคิุม/ 
ระเบิียบที่ 
เกิี่ยวขิ้อง 

ประเมิ นระด ิบของความเสิี่ยง มาตรการ 
ปิ้องกิ นเพิ ่อไม ิ 
เก ิดการทุจริ ต 

ต ิวชิี้วิ ด 
ผลสำเริ จ ไม ิ 

มี 
ติ ำ 
มาก 

ติ ำ กลาง สิ ง สิ ง 
มาก 

สิ ง 
สิุด 

  

             3. จัดท า
รายงานหลักฐาน 
ข้อเท็จจริง 
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุก
ครั้ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง 
หลักฐานการ
ปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
4. จัดท า
แผนการสอบ
ทานจดัท า TOR 
อยา่งเป็นระบบ 

 

 

หน วยงานผ ้ร บผ ดชอบประเม นความเส่ียง    กองคล ง 
ผิ ้รายงาน       นางสุน นทาิิบุษบาศรี 
        ผ ้อ านวยการกองคล ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


