
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.256๕ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
************************ 

 

    เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆ การปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผูบริหารทุกคนและเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของ 
รัฐบาล 
    การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์โดยใช
แนวทางปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทําโดยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จะชวย
เปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิจ์ะไมมีการทุจริตหรือ
ในกรณทีี่พบการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็
จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 

๑. ปญหาอุปสรรค 
     องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดดําเนินการปองกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ 
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงานผานกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเจาหนาที่ไมมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องการปองกันในการปฏิบัติหนาที ่
    ๒. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 
    ๒.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคณุธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน 
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ไดประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางที่ดี มีความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวน ตําบลสุขสวัสดิ์ และใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนังงานสวน
ตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ทุกคนให
ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือ 
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     ๒.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ที่ใน
ปจจุบัน กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปองการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี 
พนักงานทุกสวนราชการ เขารับการอบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเสี่ยง
ในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 
    ๒.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ ไดเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทํา
ความเขาใจเรื่องดังกลาว 
 

/๒.4 การวิเคราะห... 
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    ๒.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
      1) การใหความรูในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
    -การจัดทําคูมือ ไดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปองกัน
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี
เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเก่ียวกับประเภทหรือ 
รูปแบบที่เขาขายและกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกลาว ถายทอด 
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซดขององคการบริหารสวน 
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
    ๒) การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 7 ระดับ คือ ไมมี ต่ํามาก ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 
สูงสุด และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิป์ระจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบฟอรม...



แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.256๕ 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน
ใหเกิดการทุจริต 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพ่ือ
ไมเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสาํเร็จ ไม

มี 
ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

๑ กระบวนการ 
ใชจาย 
งบประมาณ 
ในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

1.กระบวนการ 
คัดเลือก 
คณะกรรมการ
ในการจัดทํา 
TOR 

1. การแตงตั้งผู 
ที่เปนคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การสอบราคา  
หรือคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจาง  
เปนคณะกรรมการ 
ตรวจรับ 

1.การคดัเลือก 
คณะกรรมการขาด
ความโปรงใสโดย
ไมคํานงึถึงความรู 
ความสามารถ/ 
ประสบการณ/ 
ความพรอม/ 
ความเปน 
กลาง/อิสระ 
ของคณะกรรมการ  
และกําหนด
แบบฟอรมรบัรอง
ตนเองของ 
คณะกรรมการ 

กฎหมาย
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 
หนังสือสั่งการ
ตางๆ 
พระราชบญัญัต ิ
จัดซื้อจัดจาง
และการบริหาร 
พัสดุภาครฐั  
พ.ศ.2560 

     √  1.จัดทํากระบวนการ 
คัดเลือก
คณะกรรมการ 
ใหมีความโปรงใส
โดยคํานงึถึง 
ความรูความสามารถ 
ประสบการณ/ 
ความพรอม/ 
ความเปน 
กลาง/อิสระ 
ของคณะกรรมการ  
และกําหนด 
แบบฟอรม 
รับรองตนเอง 
ของคณะกรรมการ 

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรยีน 
เก่ียวกับ 
การ 
ยักยอก 
เงิน 



แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.256๕ (ตอ) 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็นขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกัน
เพื่อไมเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสาํเร็จ ไม

มี 
ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

 2.ระบวนการ 
จัดทําTOR
บางขั้นตอนมี
ชองวางอาจ
ทําใหเกิด 
การทุจริต 

1.กระบวนการ 
คัดเลือก
คณะกรรมการใน 
การจัดทํา TOR 

1.กําหนดเงื่อนไข
ที่จะจัดซื้อใน TOR  
ใหชัดเจนเชน  
ราคาคุณสมบัต ิ
ประโยชนใชสอย
แหลงผลิต/แหลง 
ขาย วามีความ 
สมเหตุสมผล 
ตอการใชงาน 
หรือไมโดย 
ไมใหเขาขาย 
การลอคสเปค 

1.บุคลากรขาด
ความรูความเขาใจใน 
การจัดทําTOR  
2.การชี้แจง
รายละเอียดดาน
เอกสารแกผูเขารวม 
การประมูลไมชัดเจน 
3.ขาดการติดตาม 
ประเมินผลอยาง
ตอเนื่องทําใหเกิด 
ชองวางในการทุจริต 

กฎหมาย
ระเบียบที ่
เก่ียวของ  
หนังสือสั่งการ
ตางๆ 
พระราชบญัญัติ
จัดซื้อจัดจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 

    √ 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 1.จัดทําคูมือ และ
แผนการปฏิบัติงาน  
โดยใหแทรก
เหตุการณที่อาจเกิด
การทุจริตและแนว 
ทางแกไข 
2.กําหนดมาตรฐาน
คูมือในการจัดซื้อ 
จัดจางและกรอบ 
ระยะเวลาทีช่ัดเจน
และเผยแพร
ประกาศเชิญชวน  
ประชาสัมพนัธ 
สาธารณชนไดรับ 
3.จัดทํารายงาน/ 
หลักฐานขอเท็จจริง 
 

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรยีน 
เก่ียวกับ 
การ 
ยักยอก 
เงิน 

 
 
 



แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.256๕ (ตอ) 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็นขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกัน
เพื่อไมเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสาํเร็จ ไม

มี 
ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

             ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
โดยเฉพาะอยางย่ิง 
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ 
4.จัดทําแผนการ
สอบทานการจัดทาํ 
TORอยางเปน 
ระบบ 

 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
ผูรายงาน      นางสุกัญญา   รัตนรัก 
         ผูอาํนวยการกองคลัง 


