
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี   

อ าเภอบ้านหมี ่ จังหวัดลพบุร ี 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐  ตัวชี้วัด 
ดังนี้  
 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. การใช้งบประมาณ 
 ๓. การใช้อ านาจ 
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๖. คุณภาพการด าเนินงาน 
 ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๙. การเปิดเผยข้อมูล 
 ๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจ าปี 
และข้อ ๐๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น   
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบเห็นการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือระบบ  
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 ขอบเขตประเมินความเสี่ยง   
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

 2. ความเสี่ยง... 
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  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

 วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์
ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของการเฝ้า ระวังและการ
ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี  

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
     ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
               ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 /   ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
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แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ีประจ าปี พ.ศ.2565 
 
 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวน 

การด าเนิน 
งาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ
/กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบ

ที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัดผล 
ส าเร็จ 

ไม่
ม ี

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง  
สุด 

การใช้
ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ 
เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว  

-ผู้รับผดิชอบใน  
หนวยงานยังขาด
ความรคูวามเข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบขอ 
กฎหมายไม่เพียงพอ 
เชนระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่า            
ด้วยการใช้รถยนต์ 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น, 
ระเบียบพสัดุ             
เป็นต้น 
- เจ้าหน้าท่ีทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบ 
ขาดการควบคมุ 
และไม่มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ขาดการ
ตรวจสอบ
และการ
ก ากับดูแล
งานจาก
ผู้บังคับบญัชา  

ก าชับให ้
เจาหน้าท่ี 
ปฏิบัติ   
หน้าท่ีให้
ถูกต้อง 
เพื่อป้องกัน
การผิด 
พลาด 

       1. การจัดท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
๒.เสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
๓. องค์กรควร
ส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กร
มีความคิดมี
จิตส านึกแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตน
และประโยชน์
ส่วนรวม 
 

จ านวนเรื่อง 
รองเรียน
เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภณัฑ์ที่
จัดซื้อให้พวก
พ้องได้เปรียบ
หรือชนะการ
ประมลู 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีการ
ก าหนดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อท่ีเอื้อ
ประโยชน์กับพวก
พ้อง 

1.ผู้บังคับ 
บัญชาขาด
การควบคุม
อย่างใกล้ชิด
ไว้วางใจ 
2.เจ้าหน้าที่
อาจมีส่วนได้
เสียในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจดั
จ้างและ
การบรหิาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

       ๑. จัดท าและ
เผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๕ผ่านช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
ของหน่วยงาน 
๒.มีการคัดเลือก
คณะกรรม 
การจัดท า TOR ที่
มีความเป็นกลาง 
๓.ผู้บังคับบัญชามี
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานแก่  

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภณัฑ์ที่
จัดซื้อให้พวก
พ้อง 



ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวน 

การด าเนิน 
งาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมี

ผลกระทบ
/กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบ

ที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
 

มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัดผล 
ส าเร็จ 

ไม่
ม ี

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง  
สุด 

           บุคลากรในหน่วยงาน 
๔. จัดท า
มาตรการ 
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง/ 
มาตรการปองกัน 
ผลประโยชนทับ 
ซ้อน/มาตรการ  
ปองกันการรับ 
สินบน/มาตรการ 
ตรวจสอบการ    
ใช้ดุลพินิจ/
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
๕. ส่งเสริมให้
บุคลากรที่มหีนา 
ที่ในการจัดซื้อจัด 
จ้างเข้ารับการ
อบรมเพื่อให้            
เข้าใจระเบยีบ    
ข้อกฏหมายเรื่อง
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และระเบียบขอ 
กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอยูเ่สมอ 
เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานถูกต้อง
โปร่งใส 
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