
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน 
และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล การน าเคร่ืองมือประเมิน ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง การทุจริตจัดท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จะช่วยเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งจะไม่มีการทุจริตหรือ 
ในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น 
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ ปัญหา
อุปสรรค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากร มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้  ความเข้าใจ 
ในเร่ืองการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา  

1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบได้
มี การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ประกาศเจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านแก้งพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนต าบลบ้านแก้งทุกคนให้ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดก ารที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ  
อ านวยความสะดวก แก่ประชาชน  

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ที่ในปัจจุบัน  
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม  
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ป้อง การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีพนักงานทุกส่วน
ราชการ เข้ารับ การอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้  
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
ให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเร่ืองดังกล่าว  

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
-การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน

การ ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่
เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ
รูปแบบที่เข้า ข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าเคร่ืองมือดังกล่าว ถ่ายทอด
ผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านแก้ง (www.tumbonbankeng.com)  

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
จากการวิเคราะห์ความ เสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ ามาก ต่ า กลาง สูง  
สูงมาก สูงสุด และสามารถ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ  
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี ้
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ไม่มี
ต ่ำ
มำก

ต ่ำ กลำง สงู
สงู

มำก
สงู
สดุ

1 กระบวนการใช้
จ่าย
งบประมาณใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

1. กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
ในการจัดท า 
TOR

1. การแต่งต้ัง
ผู้ท่ีเป็น
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวด
ราคา
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา 
หรือ 
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
เป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับ

1. การคัดเลือก
คณะกรรมการ
ขาดความโปร่งใส
โดยไมค่ านึงถึง 
ความรู้
ความสามารถ/
ประสบการณ์/
ความเป็นกลาง/
อิสระ ของ
คณะกรรมการ
และก าหนด
แบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของ
คณะกรรมการ

กฎหมาย
ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง
หนังสือส่ัง
การต่างๆ 
พระราชบัญญั
ติจัดซ้ือจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560

 1. จัดท า
กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
ให้มคีวาม
โปร่งใสโดย
ค านึงถึงความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์/
ความพร้อม/
ความเป็นกลาง/
อิสระของ
คณะกรรมการ
และก าหนด
แบบฟอร์ม
รับรองตนเอง
ของ
คณะกรรมการ

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการ
ยักยอกเงิน

2.กระบวนการ
จัดท า TOR 
บางข้ันตอนมี
ช่องว่างอาจท า
ให้เกิดการทุจริต

1. ก าหนด
เง่ือนไขท่ีจะ
จัดซ้ือใน TOR 
ให้ชัดเจน เช่น 
ราคา คุณสมบัติ
 ประโยชน์ใช้
สอย แหล่ง
ผลิต/แหล่งขาย
 ว่ามคีวาม
สมเหตุสมผล
ต่อการใช้งาน
หรือไมโ่ดย
ไมใ่ห้เข้าข่าย
การล็อคสเปค

1. บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า TOR
2. การช้ีแจง
รายละเอียดด้าน
เอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการ
ประมลูไมชั่ดเจน
3. ขาดการติดตาม
 ประเมนิผลอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้
เกิดช่องว่างใน
การทุจริต

1. จัดท าคู่มอื
และแผนการ
ปฏิบัติงานโดย
ให้แทรก
เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดทุจริตและ
แนวทางแก้ไข
2. ก าหนด
มาตรฐานคู่มอื
ในการจัดซ้ือจัด
จ้างและกรอบ
ระยะเวลาท่ี
ชัดเจนและ
เผยแพร่ประกาศ
เชิญชวน 
ประชาสัมพันธ์
สาธารณชนได้
รับรู้

ประเมินระดับของควำมเสี ยง

มำตรกำร
ป้องกันเพื อไม่
เกิดกำรทุจริต

ตัวช้ีวัด
ผลส่ำเร็จ

ที 
โครงกำร/
กิจกรรม

ประเด็น 
ข้ันตอน/

กระบวนกำร
 ด่ำเนินงำน

เหตุกำรณ์
ควำมเสี ยงที 
อำจเกิดข้ึน

ปัจจัยเสี ยงที 
อำจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต

กำร
ควบคุม/
ระเบียบที 
เกี ยวข้อง
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3. จัดท า
รายงาน
หลักฐาน
ข้อเท็จจริง 
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุก
คร้ัง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
4. จัดท า
แผนการสอบ
ทานจัดท า TOR
 อย่างเป็นระบบ

ประเมินระดับของควำมเสี ยง

มำตรกำร
ป้องกันเพื อไม่
เกิดกำรทุจริต

ตัวช้ีวัด
ผลส่ำเร็จ

ที 
โครงกำร/
กิจกรรม

ประเด็น 
ข้ันตอน/

กระบวนกำร
 ด่ำเนินงำน

เหตุกำรณ์
ควำมเสี ยงที 
อำจเกิดข้ึน

ปัจจัยเสี ยงที 
อำจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต

กำร
ควบคุม/
ระเบียบที 
เกี ยวข้อง

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา  บุษบาศร ี
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


