
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งป้ญหามาจากสาเหตุ 
ต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแกิไขป้ญหาการทุจริตท่ีย่ังยืนซ่ึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงค์ฃองทุกองค์กรที,ร่วมต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของ 
รัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ โดยใช้ 
แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะช่วย 
เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใฮ จะไม่มืการทุจริตหรือ 
ในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม,คาดคิดโอกาสที่จะประสบป้ญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็ 
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มืการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้

ป้ญหาอุปสรรค
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบ้ติหน้าที่ 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยขนํส่วนตนกับผลประโยขนํส่วนรวมของ 
หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกท่ีงบุคลากรมีความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความ 
เช้าใจในเร่ืองการป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปีญหา
๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกผิงให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติ 

มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ประกาศเจตจำนงค์ว่า จะเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความโปร่งใส ปราศจากการ 
ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองไฮ และให้คำม่ันท่ีจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในลังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ทุกคนให้ปฏิบัติ 
ราขการด้วยความซึ่อลัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวย 
ความสะดวกแก่ประซาซน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยท่ีที่ใน 
ป้จจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที,เก ี่ยวก ับการเบ ิกจ ่ายเง ิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงอาจทำให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการป้องการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี 
พนักงานทุกส่วนราซการ เช้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเส่ียง 
ในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เท*65โเ*V 
ลกฝ 7 โลกรเวลโอก๐/  /\ร5655กาอก* : โ ! ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ได้เช้าใจ 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องเช้าร่วมประขุมซักซ้อมทำความเช้าใจเร่ืองดังกล่าว

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำ๓ อเมือง จังหวัดอุดรธานี



๔. การวิเคราะห์...

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี
•การจัดทำคู,มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ฟ้องกัน 

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเสี่ยงการกระทำที่ 
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมืสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ 
รูปแบบท่ีเข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

•การจัดการความรู้ (^ก0ฬ6ป?6 ๓ลกล56๓6กป โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอด 
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองไฮ

๔.๒ การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมชองหน่วยงาน จากการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ตามาก ตา กลาง สูง 
สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมชองหน่วยงานชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ได้ดังน้ี



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเส์ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การประเมินความเสียงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ อำ๓ อเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที โค รงการ/
กิจกรรม

ประเดน 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเน ินงาน

เหต ุการณ ์
ความฟ ยงท ี่ 

อาจจะนาดขึ้น

บ ีจจ ัยเส ์ยงท  ี
อาจมี

ผล กระทบ/ 
กระตุ้บให้เก ิด 

การทุจริต

การ
ควบค ุม/ 

ระเบ ียบที 
เก ี่ยวช ้อง

ประเมินระดับของความแ ยง มาตรการ 
บีองกันเฟ้อไม่ 
เก ิดการทุจริต

ตัวซื้วัด 
ผลส์าเร ิจไม่

ม
ดํ่า

มาก
ตา กลาง ดูง

มาก สุด

๑ กระบวนการ 
ใช้จ ่าย 
งบประมาณ 
ในการ'จัด'ชื้อ 
จัดจ้าง

๑.กระบวนการ 
คัดเลีอก
คณะกรรมการใน 
การจัดทำ 70?!

๑ .การแต่งตั๊งผู ้
ทีเป็น
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การประกวด 
ราคา
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การลอบราคา 
หริอ
คณะกรรมการ 
จัดขั้อจัดจ้าง 
เป็น
คณะกรรมการ 
ตรวจรับ

๑.การคัดเล ิอก 
คณะกรรมการ 
ขาดความ 
โปร่งใสโดยไม  ่
คำนิงลิง 
ความรู ้
ความลามารถ 
/
ประลบการณ ์/ 
ความพร้อม/ 
ความเป็น 
กลาง/อิสระ 
ของ
คณะกรรมการ 
และกำหนด 
แบบฟอร์ม 
รับรองตนเอง 
ของ
คณะกรรมการ

กฎหมาย 
ระเบียบที 
เกี่ยวช้อง 
หนังลิอสัง 
การต่างๆ 
พระราขบั
ญ สุ่!ติ
จัดซื้อจัด 
จ้างและ 
การ 
บริหาร 
พัสดุ 
ภาครัฐ 
พ.ค.
๒ ±๖๐

0 ๑.จัดทำ 
กระบวบการ 
คัดเลิอก 
คณะกรรมการ 
ให้มิความ 
โปร่งใสโดย 
คำบีงลิง 
ความรู้ 
ความสามารถ 
ประสบการณ ์/ 
ความพร้อม/ 
ความเป็น 
กลาง/อิสระ 
ของ
คณะกรรมการ 
และกำหนด 
แบบฟอร์ม 
รับรองตนเอง 
ของ
คณะกรรมการ

จำนวน 
เรึ๋อง 
ร้องเริยน 
เก ี่ยวกับ 
การ 
ยักยอก 
เงิน

เ0.กระบวนการ 
จัดทำ!อ?!บาง 
ขั้นดอนมีช้องว่าง 
อาจทำให ้เก ิด 
การทุจริต

๑ .กำหนด 
แอบไขทีจะ 
จัดซื้อใบ 7 0 8  
ให้ขัดเจนเช่น  
ราคา 
คุณสมบัติ 
ประโยขบ์ใช้ 
สอยแหล่ง 
ผลิต/แหล่ง 
ขาย ว่ามีความ 
สมเหตุสมผล 
ต่อการใช้งาน  
หริอไมโดย 
ไมให้เช้าข ่าย 
การล๊อคสเปค

๑.บุคลากร 
ขาดความรู้ 
ความเช ้าใจใบ  
การจัดทำ 
7 0 8
เ0.การซื้แจง 
รายละเอ ียด  
ด้านเอกสาร 
แก่ผู้เช้าร่วม 
การประมูลไม  ่
ขัดเจน 
๓.ขาดการ 
ติดตาม 
ประเมินผล 
อย่างต่อเบึ๋อง 
ทำให้เกิด 
ช้องว่างในการ 
ทุจริต

'

'

0

0

0

๑.จัดทำคํมีอ 
และแผนการ 
ปฏิบัติงาบ 
โดยให้แทรก 
เหตุการณ์ที 
อาจเก ิดการ 
ทุจริตและแนว 
ทางแกัไข 
๒.กำหบด 
มาตรฐานคํมีอ 
ในการจัดขอ 
จัดจ้างและ 
กรอบ
ระยะเวลาที 
ขัดเจนและ 
เผยแพร่ 
ประกาศเขิญ  
ขวน
ประขาสัมพันธ์ 
สาธารณขนได้
* * —



ที่ โค รงการ/
กิจกรรม

ประเดน 
ข ั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเน ินงาน

เหต ุการณ ์ความ  
เก ี่ยงท ีอาจจะ  

เก ิดข ั้น

ป ้จจ ัยเท ียงที 
อาจมี

ผล กระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจรด

การ
ควบ ค ุม / 

ระเบ ียบที 
เก ี่ยวข ้อง

ประเมีบระดับของความแ ยง มาตรการ 
บีองกันเพีอ'โม  ่
เก ิดการทุจรด

ดัวขั้ว ัด 
ผลส์าเรจไม่

มี
ตํ่า

มาก
ต ํ่า กลาง ดู* คูง

มาก
ดูง
สุด

๓ .จัดทำ 
รายงาบ/
หลักฐาน 
ข้อเทีจจริง 
ประกอบการ 
ปฏิบัติงาบทุก 
ครั้งโดยเฉพาะ 
อย่างยง 
หลักฐานการ 
ปฏิบํติงาบของ 
คณะกรรมการ 
๔.จัดทำ 
แผนการสอบ 
ทาบการจัดทำ 
10กอย ่างเป ็น  
ระบบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเส์ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ,ฮ
ผู้รายงาน นางสุภาพร นิติสิริ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)


