
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ก ำหนด
กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำร 
บริหำรรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะได้อย่ำงชัดเจนมำกข้ึน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงปฏิบัติใน กำร
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งยกระดับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน       
จึงตรวจสอบหน่วยงำนภำยในทุกกองโดยรวม สำมำรถประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
ที่อำจเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ โดยจ ำแนกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และต่ ำ ดังนี้ 

 

ประเด็น 
การทุจริต/ 

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ปัจจัยส่งเสริม ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
การด าเนินการป้องกัน 

กำ ร จั ด ซื้ อ จั ด
จ้ำง 

1. เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เลือกร้ำนที่ตนเองรู้จักกับเจ้ำของ 
กิจกำรหรือพนักงำน หรือเป็นญำติ 
หรือร้ำนที่ตนเองสำมำรถต่อรองได้ 
2. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องอย่ำงถ่องแท้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
เนื้อหำบำงประเด็น บำงข้อขำดควำม 
ชัดเจน ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและกำร 
ตีควำมหมำยได้หลำยนัย 
3. กำรตรวจรับงำน เจ้ำหน้ำที่ 
ตรวจสอบไม่ได้ใช้ควำมละเอียด 
รอบคอบในกำรตรวจสอบมำก 
เท่ำท่ีควร 

สูงมำก 1. เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถประจ ำ 
ต ำแหน่งตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
รำยบุคคลฯ 
3. จัดท ำประกำศนโยบำยกำรสร้ำง
คุณธ รรมและควำม โปร่ ง ใ ส ใน
หน่วยงำน 
4. แจ้งก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติ
ตำมคู่ มื อและแผ่น พับ เรื่ องกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 



ประเด็น 
การทุจริต/ 

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ปัจจัยส่งเสริม ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
การด าเนินการป้องกัน 

กำรบริหำรงำน
บุคคล 

1. มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติ
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้ำท ำงำน 
2. ใช้ควำมสนิทสนมส่วนตัวเ พ่ือ
ขอรับกำรสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำใน 
กำรปฏิบัติงำน 
3. กำรลงชื่อ เข้ำ-ออก เวลำปฏิบัติ
หน้ำที่ หน่วยงำนยังใช้วิธีกำรลงชื่อ
ปฏิบัติงำนในสมุดลงเวลำ ท ำ ให้
เ จ้ ำหน้ ำที่ ยั ง ส ำมำรถระบุ เ วล ำ
คลำดเคลื่อนจำกเป็นจริง 

สูง 1. เผยแพร่ข้อมูลกำรประกำศรับ
สมั ค ร พนั ก ง ำ น ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ /
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2.  ถื อปฏิบั ติ ต ำมระ เบียบ และ
หลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล 
3. ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถประจ ำ 
ต ำแหน่งตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
รำยบุคคลฯ 

กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิ
ชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ 

1. ยังคงมีกำรรับช ำระเงินรำยได้ 
ประเภทต่ำงๆ ของหน่วยงำนเป็น 
เงินสด เจ้ำหน้ำที่จึงอำจไม่น ำเงินเข้ำ 
สู่ระบบบัญชีของหน่วยงำน แต่กลับ 
น ำเงินไปใช้ส่วนตัว 

สูง 1 .  จั ด ท ำ ใ บ น ำ ส่ ง เ งิ น ร ำ ย ไ ด้
ประจ ำวันต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็น
ประจ ำทุกวันและสรุ ปรำยงำน
สถำนะกำรเงินตำมระเบียบฯ 
พร้อมเผยแพร่ตำม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่ำวสำร 

กำรลงพ้ืนที่หรือ
ติดต่อรำชกำร
ภำยนอก – 
กำรใช้รถ/กำร
ใช้คน 

1. กำรใช้ทรัพยำกรมำกเกินควำม 
จ ำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่น กำรใช้รถ 
ส่งผลต่อให้มีกำรใช้น้ ำมันเพ่ิมข้ึน 
กำรใช้คนมำกเกินควำมจ ำเป็นส่งผล 
ต่อปริมำณงำนที่ลดลง 

สูง 1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลด 
ใช้พลังงำนและติดตำมผล 
กำรใช้พลังงำนองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล 

กำรออก
ใบอนุญำต 
หรือกำรรับรอง
สิทธิ 
ต่ำงๆ 

1. หัวหน้ำหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่มี 
ญำติหรือคนรู้จักมำยื่นขอใบรับรอง 
หรือใบอนุญำตนั้นๆ 

สูง 1. เผยแพร่คู่มือส ำหรับประชำชน
ตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตทำง 
รำชกำร พ.ศ.2558 
2. เผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรให้ชัดเจน 

 

 

                                                       ลงชื่อ        ผู้วิเครำะห์/ประเมิน 
                                                                   (นำยอนุชิต  โพธิมำตย์) 
                                                    รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน                                                                        
                                                                 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 


