
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

  เหตุการณความเสี่ยงดานการทจุริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ

การปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตที่ย่ังยืนซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผูบริหาร

ทุกคนและเปนเจตจำนงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยใช

แนวทางปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จะชวยเปน

หลักประกันระดับหนึ่งไดวาการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด จะไมมีการทุจริตหรือในกรณทีี่

พบการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเปนความ

เสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 

 

ปญหาอุปสรรค 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการปองกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่

อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

หนวยงานผานกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเจาหนาที่ไมมีความรู ความ

เขาใจในเรื่องการปองกันในการปฏิบัติหนาที่ 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 

  1.การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริตประพฤติมิ

ชอบไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสรางคณุธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน โดยนายก

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศเจตจำนงวา จะเปนแบบอยางที่ด ีมีความโปรงใส ปราศจากการ

ทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบาน

กาด และใหคำมั่นที่จะนำพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด พนักงานสวนตำบล 

พนกังานครู และพนักงานจาง ในสังกับองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ทุกคนใหปฏิบัติราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือ อำนวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การเงนิและบัญชี โดยที่ในปจจุบัน 

กฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบาย ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดในการ

ปองกันการปฏิบัติงานได  

  3.การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Intergrity 

and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล ไดเขาใจเกี่ยวกับ



เกณฑการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิใหสอดคลอง

กับหลักเกณฑ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมเอกสารในการประเมิน ITA ทุกสวนราชการ 

  4.การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

   4.1 การใหความรูในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

  -การจัดทำคูมือ ไดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปองกันการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทำที่เขาขาย

ผลประโยชนทับซอน  

   4.2 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 7 ระดับ คือ ไมมี  ต่ำมาก  ต่ำ  กลาง  สูง  

สูงมาก  สูงสุด  และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะหความ

เสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำป พ.ศ.2565 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการดำเนินงาน 
เหตุการณ  

ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสีย่งที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน
ใหเกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไม

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1 กระบวนการใชจาย
งบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจาง 

1.กระบวนการคดัเลือก
คณะกรรมการในการจัดทำ 
TOR 

1.การแตงต้ังผูที่
เปน
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา  
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
สอบราคาหรือ
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางเปน
คระกรรมการ
ตรวจรับ 

1.การคดัเลือกคระ
กรรมการขาดความ
โปรงใสโดยไม
คำนึงถึงความรู 
ความสามารถ/
ประสบการณ/ความ
พรอม/ความเปน
กลาง/อิสระของ
คณะกรรมการและ
กำหนดแบบฟอรม
รับรองตนเองของ
คณะกรรมการ 

กฎหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวของ
หนังสือคำสั่ง
การตาง ๆ 
พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

       1.จัดทำ
กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการให
มีความโปรงใส
โดยคำนึงถึง
ความรู
ความสามารถ
ประสบการณ/
ความพรอม/ความ
เปนกลาง/อิสระ
ของ
คณะกรรมการ
และกำหนด
แบบฟอรมรับรอง
ตนเองของ
คณะกรรมการ 

จำนวน
เรื่อง
รองเรียน
เกี่ยวกบั
การ
ยักยอก
เงนิ 

 2.กระบวนการจัดทำ 
TOR บางขั้นตอนมี
ชองวางอาจทำใหเกิด
การทุจริต 

1.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน 
TOR ใหชัดเจนเชน ราคา 
คุณสมบัติประโยชนใชสอย
แหลงผลิต /แหลงขาย วามี
ความสมเหตุสมผลตอการใช
งานหรือไมโดยไมใหเขาขาย
การล็อคสเปค 

1.กำหนดเงื่อนไข
ที่จะจัดซื้อใน 
TOR ใหชัดเจน
เชน ราคา 
คุณสมบัติ
ประโยชนใชสอย
แหลงขาย วามี
ความ
สมเหตุสมผลตอ
การใชงานหรือไม
โดยไมเขาขาย
การลอคสเปค 

1.บุคลากรขาด
ความรูความเขาใจ
ในการจัดทำ TOR 
2.การชี้แจง
รายละเอียดดาน
เอกสารแกผูเขารวม
การประมูลไม
ชัดเจน 
3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลอยาง
ตอเนื่องทำใหเกิด
ชองวางในการทุจริต 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.จัดทำคูมือและ
แผนการ
ปฏิบัติงานโดยให
แทรกเหตุการณที่
อาจเกิดการทุจริต
และแนวทางแกไข 
2.กำหนด
มาตรฐานคูมือใน
การจัดซื้อจัดจาง
และกรอบ
ระยะเวลาที่
ชัดเจนและ
เผยแพรประกาศ 

 

 



 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการดำเนินงาน 
เหตุการณ  

ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสีย่งที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน
ใหเกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไม

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

             เชิญชวน
ประชาสัมพันธ
สาธารณชนไดรับรู 
3.จัดทำรายงาน
หลักฐาน
ขอเท็จจริง
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุกคร้ัง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
4.จัดทำแผนการ
สอบทานการ
จัดทำ TOR อยาง
เปนระบบ 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  สำนักปลัด 

ผูรายงาน     นางสาวศิริพร  บุญตัน 

      หัวหนาสำนักปลัด 

       


