
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

******************************** 
 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และ
ผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ จะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะไม่มี
การทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมาใช้ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 1.การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบได้มี
การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ประกาศเจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และให้
ค าม่ันที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ในสังกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 2.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ป้องกันการปฏิบัติงานได้  



 3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมเอกสารในการประเมิน ITA ทุกส่วนราชการ 
 4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
  4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  -การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี  ต่ ามาก  ต่ า  กลาง  สูง  สูงมาก  
สูงสุด  และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงาน 
เหตุการณ์  

ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1 กระบวนการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

1.กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการจัดท า 
TOR 

1.การแต่งตั้งผู้ที่
เป็น
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา  
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
สอบราคาหรือ
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็น
คระกรรมการ
ตรวจรับ 

1.การคัดเลือกคระ
กรรมการขาดความ
โปร่งใสโดยไม่
ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ/
ประสบการณ์/ความ
พร้อม/ความเป็น
กลาง/อิสระของ
คณะกรรมการและ
ก าหนดแบบฟอร์ม
รับรองตนเองของ
คณะกรรมการ 

กฎหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง
หนังสือค าสั่ง
การต่าง ๆ 
พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

       1.จัดท า
กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการให้
มีความโปร่งใส
โดยค านึงถึง
ความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์/
ความพร้อม/ความ
เป็นกลาง/อิสระ
ของ
คณะกรรมการ
และก าหนด
แบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของ
คณะกรรมการ 

จ านวน
เร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบั
การ
ยักยอก
เงิน 

 2.กระบวนการจัดท า 
TOR บางขั้นตอนมี
ช่องว่างอาจท าให้เกิด
การทุจริต 

1.ก าหนดเง่ือนไขที่จะจัดซ้ือใน 
TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา 
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย
แหล่งผลิต /แหล่งขาย วา่มี
ความสมเหตุสมผลต่อการใช้
งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่าย
การล็อคสเปค 

1.ก าหนดเง่ือนไข
ที่จะจัดซื้อใน 
TOR ให้ชัดเจน
เช่น ราคา 
คุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้สอย
แหล่งขาย ว่ามี
ความ
สมเหตุสมผลต่อ
การใช้งานหรือไม่
โดยไม่เข้าข่าย
การล๊อคสเปค 

1.บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า TOR 
2.การชี้แจง
รายละเอียดดา้น
เอกสารแก่ผู้เข้ารว่ม
การประมูลไม่
ชัดเจน 
3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิด
ช่องว่างในการทุจริต 

กฎหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง
หนังสือค าสั่ง
การต่าง ๆ 
พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.จัดท าคู่มือและ
แผนการ
ปฏิบัติงานโดยให้
แทรกเหตุการณ์ที่
อาจเกิดการทุจริต
และแนวทางแก้ไข 
2.ก าหนด
มาตรฐานคู่มือใน
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และกรอบ
ระยะเวลาที่
ชัดเจนและ
เผยแพร่ประกาศ 

 

 



 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงาน 
เหตุการณ์  

ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

ม ี
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

             เชิญชวน
ประชาสัมพันธ์
สาธารณชนได้รับรู้ 
3.จัดท ารายงาน
หลักฐาน
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
4.จัดท าแผนการ
สอบทานการ
จัดท า TOR อย่าง
เป็นระบบ 

 

 3.กระบวนการในการยืม
ทรัพย์สนิของทาง
ราชการ การแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตวัและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนรวม  ในรูปแบบ
ก า ร จั ด อ บ ร ม / จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 

2.จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

1. มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ชัดแจน
และแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลากรใน
หน่วยงานและ
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

1.บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2.การชี้แจง
รายละเอียดดา้นการ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ระเบยีบ
ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน 
3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิด
ช่องว่างในการทุจริต 

      
 

  1.จัดอบรม
ปลูกฝังฐาน
ความคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตวั
และประโยชน์ส่วน
ร่วม   
2.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏบิัติใน
การยืมใช้
ทรัพย์สิน ของทาง
ราชการ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  ส านักปลัด 
ผู้รายงาน     นางสาวมยุรี  ไชยสุภา 
      หัวหน้าส านักปลัด 


