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             เหตุการณ
ความเสี่ยงด�านการทุจริตเกิดแล�วจะมีผลกระทบทางลบซ่ึงป!ญหามาจากสาเหตุต#างๆการ
ป%องกันการทุจริตคือการแก�ไขป!ญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซ่ึงเป+นหน�าท่ีความรับผิดชอบพนักงานและผู�บริหารทุก
คนและเป+นเจตจํานงของทุกองค
กรท่ีร#วมต#อต�านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป+นวาระเร#งด#วนของรัฐบาล 
            การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช�ในองค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง  โดยใช�แนวทาง
ปฏิบัติตามคู#มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทําโดยองค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง  จะช#วยเป+น
หลักประกันในระดับหนึ่งได�ว#าการดําเนินงานขององค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง  จะไม#มีการทุจริตหรือใน
กรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม#คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบป!ญหาน�อยกว#าองค
กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ
เป+นความเสียหายท่ีน�อยกว#าองค
กรท่ีไม#มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช�  

 ป)ญหาอุปสรรค 

            องค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง  ได�ดําเนินการป%องกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีอาจ
ก#อให�เกิดการทุจริตหรือก#อให�เกิดการขัดกันระหว#างผลประโยชน
ส#วนตนกับผลประโยชน
ส#วนรวมของ
หน#วยงานผ#านกิจกรรมต#างๆ อีกท้ังบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน�าท่ี เพราะเจ�าหน�าท่ีไม#มีความรู� ความ
เข�าใจในเรื่องการป%องกันในการปฏิบัติหน�าท่ี  

ข,อเสนอแนะและแนวทางการแก,ป)ญหา 

            1.  การสร�างจิตสํานึกและปลูกฝ!งให�บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม#กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได�มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร�างคุณธรรม และความโปร#งใสในการบริหารงานโดยนายก
องค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง ได�ประกาศเจตจํานงว#า จะเป+นแบบอย#างท่ีดี มีความโปร#งใส ปราศจากการ
ทุจริต  
เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร#งใส ในการบริหารงานขององค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง 
และให�คําม่ันท่ีจะนําพาคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาองค
การบริหารส#วนตําบล พนังงานส#วนตําบล พนักงานครู  
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างในสังกัดองค
การบริหารส#วนตําบลสะพุงทุกคนให�ปฏิบัติราชการด�วยความ 
ซ่ือสัตย
 สุจริต ยุติธรรม ควบคู#กับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร#วมมืออํานวยความสะดวกแก#
ประชาชน 
             2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยท่ีท่ีในป!จจุบัน
กฎระเบียบและข�อบังคับต#างๆ ท่ีเก่ียวกับการเบิกจ#ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ�าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทําให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องดังกล#าว  ซ่ึงอาจทําให�เกิดข�อผิดพลาดในการ
ป%องการปฏิบัติงานได� จึงได�จัดส#งเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง  การเงินและบัญชี พนักงานทุกส#วน
ราชการ เข�ารับการอบรมเพ่ือลดข�อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเสี่ยงในเรื่อง
ผลประโยชน
ทับซ�อนได� 
              3. การประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให�บุคลากรในสังกัดองค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง ได�เข�าใจ
เก่ียวกับเกณฑ
การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให� 
สอดคล�องกับหลักเกณฑ
 จึงได�จัดส#งเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเข�าร#วมประชุมซักซ�อมทําความเข�าใจเรื่องดังกล#าว 
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               4. การวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าท่ี ท่ีอาจก#อให�เกิดการทุจริต
หรือก#อให�เกิดการขัดกันระหว#างผลประโยชน
ส#วนตนกับผลประโยชน
ส#วนรวมของหน#วยงาน 
               4.1  การให�ความรู�ในรูปแบบต#างๆ ดังนี้ 
                - การจัดทําคู#มือ ได�ทําคู#มือการพัฒนาส#งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมป%องกัน 
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีอาจก#อให�เกิดการทุจริตหรือก#อให�เกิดการขัดกันระหว#างผลประโยชน
 
ส#วนตนกับผลประโยชน
ส#วนรวมของหน#วยงานเพ่ือสร�างความเข�าใจแก#บุคลากรและให�หลีกเลี่ยงการกระทําท่ี 
เข�าข#ายผลประโยชน
ทับซ�อน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเก่ียวกับประเภทหรือ 
รูปแบบท่ีเข�าข#ายและกรณีตัวอย#างการทุจริตในรูปแบบต#างๆ 
                - การจัดการความรู� (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกล#าว ถ#ายทอดผ#าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการประชุมประจําเดือน และเผยแพร#ในเว็บไซด
ขององค
การบริหารส#วน
ตําบลสะพุง 
                4.2 การวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีอาจก#อให�เกิดการ 
ทุจริตหรือก#อให�เกิดการขัดกันระหว#างผลประโยชน
ส#วนตนกับผลประโยชน
ส#วนรวมของหน#วยงานจากการ 
วิเคราะห
ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป+น  7 ระดับ คือ  ไม#มี  ตํ่ามาก  ตํ่า  กลาง  สูง         
สูงมาก  สูงสุด และสามารถสรุปข�อมูลการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการวิเคราะห
 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีอาจก#อให�เกิดการทุจริตหรือก#อให�เกิดการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน
ส#วนตนกับผลประโยชน
ส#วนรวมของหน#วยงานขององค
การบริหารส#วนตําบลสะพุง
ประจําป̂งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได�ดังนี้ 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 
 

ประเด็น 
ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ดําเนินงาน 
 

เหตุการณ  
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 
 

ป)จจัยเสี่ยงที่
อาจมี 
ผลกระทบ/ 
กระตุ,นให,เกิด
การ ทุจริต 

การ 
ควบคุม/ 
ระเบียบที่
เก่ียวข,อง 
 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ป7องกันเพ่ือ
ไม#เกิดการ
ทุจริต 
 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ 
 ไม# 

มี 
 

ตํ่า 
มาก 
 

ตํ่า กลาง  สูง   สูง
มาก 

สูง
สุด 

๑ กระบวนการ 
ใช,จ#าย 
งบประมาณ 
ในการจดัซื้อ 
จัดจ,าง 
 

1.กระบวนการ 
คดัเลือก
คณะกรรมการ
ในการจดัทํา  
TOR 
 

1.การแต#งตั้งผู,ที่
เปBน
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การประกวด 
ราคา
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การสอบราคา  
หรือ
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจดัจ,าง  
เปBน
คณะกรรมการ 
ตรวจรับ 

1.การคดัเลือก 
คณะกรรมการ 
ขาดความ 
โปร#งใสโดยไม# 
คํานึงถึง 
ความรู, 
ความสามารถ 
/ประสบการณ / 
ความพร,อม/ 
ความเปBน
กลาง/อิสระ
ของ 
คณะกรรมการ  
และกําหนด 
แบบฟอร ม 
รับรองตนเอง 
ของ
คณะกรรมการ 

 

กฎหมาย 
ระเบียบที ่
เกีย่วข,อง  
หนังสือสั่ง 
การต#างๆ  
พระราชบญัญตั ิ
จัดซื้อจดั 
จ,างและการ 
บริหารพัสด ุ
ภาครัฐ  
พ.ศ.2560 

 

      /  1.จดัทาํ 
กระบวนการ 
คดัเลือก 
คณะกรรมกา
ร 
ให,มีความ 
โปร#งใสโดย 
คํานึงถึง 
ความรู, 
ความสามาร
ถ 
ประสบการณ 
/ 
ความพร,อม/ 
ความเปBน 
กลาง/อิสระ 
ของ
คณะกรรมกา
ร  
และกําหนด 
แบบฟอร ม 
รับรองตนเอง 
ของ
คณะกรรมกา
ร 

 

จํานวน 
เร่ือง
ร,องเรียน 
เกีย่วกบั 
การ 
ยกัยอก 
เงิน 

 

  2.กระบวนการ 
จัดทําTOR 
บางข้ันตอนมี
ช#องว#างอาจทํา
ให,เกดิการ
ทุจริต 

 

๑.กําหนด 
เง่ือนไขที่จะ 
จัดซื้อใน  
TORให,ชัดเจน
เช#น ราคา 
คณุสมบตั ิ
ประโยชน ใช, 
สอยแหล#งผลติ/
แหล#งขาย ว#ามี
ความ
สมเหตุสมผล 
ต#อการใช,งาน 
หรือไม#โดย 
ไม#ให,เข,าข#าย 
การลHอคสเปค 

 

1.บคุลากร 
ขาดความรู, 
ความเข,าใจใน 
การจดัทํา  
TOR  
2.การช้ีแจง 
รายละเอียด 
ด,านเอกสาร 
แก#ผู,เข,าร#วม 
การประมูลไม# 
ชัดเจน 
3.ขาดการ 
ตดิตาม 
ประเมินผล 
อย#างต#อเนื่อง 
ทําให,เกดิ 
ช#องว#างในการ 
ทุจริต 
 

      / 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

   

 

  



  
 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 
 

ประเด็น 
ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ดําเนินงาน 
 

เหตุการณ  
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 
 

ป)จจัยเสี่ยงที่
อาจมี 
ผลกระทบ/ 
กระตุ,นให,เกิด
การ ทุจริต 

การ 
ควบคุม/ 
ระเบียบที่
เก่ียวข,อง 
 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ป7องกันเพ่ือไม#
เกิดการทุจริต 
 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จ 
 ไม# 

มี 
 

ตํ่า 
มาก 
 

ตํ่า กลาง  สูง   สูง
มาก 

สูง
สุด 

    
 

   
 

   
 

  
  
 

  

 

        3.จดัทาํ 
รายงาน/ 
หลกัฐาน 
ข,อเท็จจริง 
ประกอบการ 
ปฏบิตัิงานทกุ 
คร้ังโดยเฉพาะ 
อย#างยิ่ง 
หลกัฐานการ 
ปฏบิตัิงานของ 
คณะกรรมการ 
4.จดัทาํ 
แผนการสอบ 
ทานการจดัทํา  
TOR 
อย#างเปBนระบบ 

 

  

 

 

หน#วยงานผู,รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง        กองคลัง  องค การบริหารส#วนตําบลสะพุง 
ผู,รายงาน                                              นางขวัญฤทัย  มณฑาทิพย  
                                                         ผู,อํานวยการกองคลัง 
 


