
 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆการ

ปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหารทุกคนและ

เปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตําบลคําเนียมโดยใชแนวทาง 

ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลคําเนียม จัดทําโดยจะชวยเปนหลักประกัน

ใน ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคาํเนียม จะไมมีการทุจริตหรือในกรณทีี่พบการทุจริตท่ี

ไมคาดคดิโอกาสที่จะประสบปญหานอยกวาองคกรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา

องคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 

ปญหาอุปสรรค 

 องคการบริหารสวนตําบลคําเนียมไดดาํเนินการปองกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ 

กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานผาน

กิจกรรมตางๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเจาหนาที่ไมมีความรู ความเขาใจใน เรื่องการ

ปองกันในการปฏิบัติหนาที่ 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 

   1. การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบได

มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบรหิารงาน โดยนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคาํเนียม ไดประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางที่ดี มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําเนียมและให คํามั่นที่จะนําพา

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใน สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลคําเนียมทุกคนใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ

และรวมมือ อํานวยความสะดวกแกประชาชน  

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การเงินและบัญชี โดยท่ีในปจจุบัน 

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 

ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด ขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิานได     

จึงไดจัดสงเจาหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี พนักงานทุกสวนราชการ เขารับการอบรมเพ่ือลด

ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชนทับซอนได  
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําเนียมไดเขาใจ เก่ียวกับ

เกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให สอดคลองกับ

หลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว  

4. การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการ 

ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  

4.1 การใหความรูในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

 -การจัดทําคูมือ ไดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปองกัน        

การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี 

เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเก่ียวกับประเภทหรือ 

รูปแบบที่เขาขายและกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ  

-การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกลาว ถายทอด ผาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซดขององคการบริหารสวน

ตําบลคําเนียม 

 4.2 การวเิคราะหความเสีย่งเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิด การทุจริต

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน จากการ วิเคราะห

ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 7 ระดับ คือ ไมมี ต่ํามาก ต่ํากลาง สูง สูงมาก สูงสุด และ

สามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับ

การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน ระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลคาํเนียม ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไดดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.2565   

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ปองกันเพื่อไม
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไม
ม ี

ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สงู
มาก 

สูงสุด 

1 กระบวนการ 
ใชจาย 

งบประมาณ 
ในการจัดซื้อ 

จัดจาง 

1.กระบวนการ 
คัดเลือก 

คณะกรรมการ
ใน การจัดทํา 

TOR 

1.การแตงต้ังผู 
ที่เปน 

คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การประกวด 

ราคา 
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 

การสอบราคา 
หรือ 

คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจาง 

เปน 
คณะกรรมการ 

ตรวจรับ 

1.การคดัเลือก 
คณะกรรมการ 

ขาดความ 
โปรงใสโดยไม 
คํานึงถึงความรู 
ความสามารถ/ 
ประสบการณ/ 
ความพรอม/ 
ความเปน

กลาง/ อิสระ
ของ 

คณะกรรมการ 
และกําหนด 
แบบฟอรม 

รับรองตนเอง 
ของ 

คณะกรรมการ 

กฎหมาย 
ระเบียบที ่
เกี่ยวของ 
หนังสือสั่ง 
การตางๆ 
พระราช 
บัญญัติ 

จัดซื้อจัด 
จางและ 

การ บริหาร 
พัสดุ 

ภาครัฐ 
พ.ศ. 

2560 

     /  1.จัดทํา 
กระบวนการ 

คัดเลือก 
คณะกรรมการ 

ใหมีความ 
โปรงใสโดย 
คํานึงถึง 
ความรู 

ความสามารถ 
ประสบการณ/ 
ความพรอม/ 
ความเปน 

กลาง/อิสระ 
ของ 

คณะกรรมการ 
และกําหนด 
แบบฟอรม 

รับรองตนเอง 
ของ 

คณะกรรมการ 
 

จํานวน 
เรื่อง 

รองเรียน 
เกี่ยวกบั 

การ 
ยักยอก 

เงนิ 

  2.กระบวนการ 
จัดทําTORบาง 

ขั้นตอนมี
ชองวาง อาจ
ทําใหเกิด การ

ทุจริต 

1.กําหนด 
เงื่อนไขที่จะ 

จัดซื้อใน TOR 
ใหชัดเจนเชน 

ราคา 
คุณสมบัติ 

ประโยชนใช 
สอยแหลง 
ผลิต/แหลง 

ขาย วามีความ 
สมเหตุสมผล 
ตอการใชงาน 
หรือไมโดย 

ไมใหเขาขาย 
การลอคสเปค 

1.บุคลากร 
ขาดความรู 

ความเขาใจใน 
การจัดทํา 

TOR  
2.การชี้แจง 
รายละเอียด 
ดานเอกสาร 
แกผูเขารวม 

การประมูลไม 
ชัดเจน  

3.ขาดการ 
ติดตาม 

ประเมินผล 
อยางตอเนื่อง 

ทําใหเกิด 
ชองวางในการ 

ทุจริต 

        1.จัดทําคูมือ 
และแผนการ 
ปฏิบัติงาน 

โดยใหแทรก 
เหตุการณที่ 
อาจเกิดการ 

ทุจริตและแนว 
ทางแกไข  
2.กําหนด 

มาตรฐานคูมือ 
ในการจัดซื้อ 
จัดจางและ 

กรอบ 
ระยะเวลาที ่
ชัดเจนและ 
เผยแพร 

ประกาศเชิญ 
ชวน 

ประชาสัมพันธ 
สาธารณชนได 

รับร ู
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบ

ที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ปองกันเพื่อไม
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไม
ม ี

ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สงู
มาก 

สูงสุด 

             3.จัดทํา 
รายงาน/ 
หลักฐาน 

ขอเท็จจริง 
ประกอบการ 
ปฏิบัติงานทุก 
ครั้งโดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง 
หลักฐานการ 
ปฏิบัติงาน

ของ 
คณะกรรมการ 

4.จัดทํา 
แผนการสอบ 
ทานการจัดทาํ 
TORอยางเปน 

ระบบ 
 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ผูรายงาน  นายบุญสงฆ  พรมแพน   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


