
การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําป พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตาํบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

 เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปญหามาจากสาเหตุ ตาง ๆ 
การปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซ่ึงเปนหนาทีค่วามรับผิดชอบพนักงาน และผูบริหาร
ทุกคนและเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  
 การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตําบลลําดวนโดยใชแนวทาง
ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตจัดทําโดยองคการบริหารสวนตําบลลําดวนจะชวยเปน
หลักประกันในระดับหนึง่ไดวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลําดวนจะไมมีการทุจริตหรือใน
กรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปญหานอยกวาองคกรอืน่หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 

ปญหาอุปสรรค 
 องคการบริหารสวนตําบลลําดวน ไดดําเนินการปองกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงานผานกิจกรรมตาง ๆ อีกทัง้บุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเจาหนาทีไ่มมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องการปองกันในการปฏิบัติหนาท่ี 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 
 1. การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลลําดวน ไดประกาศเจตจํานงวา จะทําหนาที่นําบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ลําดวนใหยึดม่ันในสถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตนในสัมมาอาชีพดวยความซื่อสัตย สุจริตเปนหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยูดวยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย กลายืนหยัดในสิ ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติงานราชการอยางถูกตองชอบธรรม ไมกระทําการโกง
แผนดิน ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ และไมใชตําแหนงหนาทีห่าประโยชนบนความทุกขยากของประชาชน 
และปฏิบัติหนาทีเ่ต็มกําลังความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงาน อันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทําในสิง่ที่ถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงมหาดไทย 
 2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การเงินและบัญชี ซ่ึงในปจจุบัน 
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปองกันการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี พนักงานทุกสวน
ราชการเขารับการอบรมเพื ่อลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที ่มีความเสี ่ยงในเรื ่อง
ผลประโยชนทับซอนได 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ ื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลําดวนไดเขาใจ
เก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให
สอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว 



 4. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ทีอ่าจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  4.1 การใหความรูในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
   -  การจัดทําคูมือ การพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปองกันการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําที่เขาขาย
ผลประโยชนทักซอน โดยมีสาระสําคัญเกีย่วกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่
เขาขายและกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ 
   -  การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกลาวถายทอด 
ผานกระบวนการประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลลําดวน 
  4.2 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 7 ระดับ คือ ไมมี ต่าํมาก ต่าํ กลาง สูง สูงมาก 
สูงสุด และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยวเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที ่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลลําดวน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป พ.ศ.2564  
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลลําดวน อําเภอกระสงั จงัหวัดบุรีรัมย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น ข้ันตอน/ 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ ความ
เสี่ยงท่ี อาจจะ

เกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงท่ี อาจม ี
ผลกระทบ/ กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การ ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการ ปองกันเพ่ือ
ไม เกิดการทุจรติ 
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1 กระบวนการใชจาย
งบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจาง 

กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการ
จัดทํา TOR 

การแตงตั้งผูท่ีเปน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาผลการ
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาผลการ
ส อ บ ร า ค า ห รื อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดซื ้อจัดจางเปน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจรับพัสดุ 

การคัดเลือก
คณะกรรมการ ขาด
ความ โปรงใสโดยไม 
คํานึงถึง ความรู 
ความสามารถ / 
ประสบการณ/ ความ
พรอม/ ความเปน 
กลาง/อิสระ ของ 
คณะกรรมการ และ
กําหนด แบบฟอรม 
รบัรองตนเอง ของ 
คณะกรรมการ 

กฎหมาย ระเบียบ
ท่ี เก่ียวของ 
หนังสือสั่ง การ
ตาง ๆ 
พระราชบัญญัต ิ
จัดซื้อจัด จางและ 
การบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

       จัดทํา กระบวนการ 

คัดเลือก 

คณะกรรมการ ใหมี
ความ โปรงใสโดย 

คํานึงถึง ความรู 
ความสามารถ ประสบ
การณ/ ความพรอม/ 

ความเปน กลาง/อิสระ 

ของ คณะกรรมการ 

และกําหนด 

แบบฟอรม รับรอง
ตนเอง ของ 

คณะกรรมการ 

จํานวน เรื่อง 

รองเรยีน 

เก่ียวกับ การ 

ยักยอก เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น ข้ันตอน/ 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ ความ
เสี่ยงท่ี อาจจะ

เกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงท่ี อาจม ี
ผลกระทบ/ กระตุนให

เกิดการทุจริต 

การ ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการ ปองกันเพ่ือไม 
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ 

ไม
ม ี

ต่ํา
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  กระบวนการ จัดทํา 
TOR บาง ข้ันตอนมี
ชองวาง อาจทําให
เกิด การทุจรติ 

กําหนด เง่ือนไขท่ี
จะ จัดซื้อใน TOR 
ใหชัดเจนเชน 
ราคา คุณสมบัต ิ
ประโยชนใชสอย
แหลง ผลติ/แหลง 
ขาย วามีความ 
สมเหตุสมผล ตอ
การใชงาน หรือไม
โดย ไมใหเขาขาย 
การลอคสเปค 

- บุคลากร ขาดความรู 
ความเขาใจใน การ
จัดทํา TOR  
- การช้ีแจง 
รายละเอียด ดาน
เอกสาร แกผูเขารวม 
การประมลูไม ชัดเจน 
- ขาดการ ติดตาม 
ประเมินผล อยาง
ตอเน่ือง ทําใหเกิด 
ชองวางในการทุจริต 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - จัดทําคูมือ และแผนการ
ปฏิบัติงานโดยใหแทรก เหตุ
การณท่ี อาจเกิดการทุจริต
และแนวทางแกไข  
- กําหนด มาตรฐาน    คูมือ 
ในการจัดซื้อจัดจางและ 
กรอบระยะ เวลาท่ี ชัดเจน
และ เผยแพร ประกาศ เชิญ
ชวนประชาสัมพันธ 
สาธารณชนไดรับรู 
- จัดทํารายงาน/ หลักฐาน 
ขอเท็จจริง ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ทุกครั้ง
โดยเฉพาะ อยางยิ่ง 
หลกัฐานการปฏิบัติงาน
ของ คณะกรรมการ 
- จัดทําแผนการสอบ ทาน
การจัดทํา TORอยางเปน
ระบบ 

 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลลําดวน  

ผูรายงาน นางสาวมาลี ผลไม (นักประชาสัมพันธชํานาญการ) 


