
 

 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

..............................................................................................................  

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)         
จะด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ จ านวน 8,301 แห่ง เพ่ือให้หน่วยงานที่ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานพร้อมทั้งยกระดับผล
การประเมินฯ  ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)        
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน โดยมีการประเมินใน
ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได ้นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเตา โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาทุกคน 
ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

2.3 การประเมิน... 
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  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลใน
เตา ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท า
ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  จาก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ า
มาก โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินได้ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑด์ังนี้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับ โอกาส อธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึน้น้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ โอกาส อธิบาย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
4 มาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
5 มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง 

แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25 คะแนน แดง มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ตารางระดับ... 
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ตารางระดับความเสี่ยง 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเตา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

2 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

1 2 -พิจารณา พ้ืนที่ ที่ ประสบ
ปัญหาและมีความจ าเป็น
ล าดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

3 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ประเด็นผลประโยชน์... 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

1 4 -มีการท าทะเบียนควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                

การปฏิบัติหน้าที่
โ ด ย มิ ช อบ ข อ ง
เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ที่ ไม่ ได้น าเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาช าระให้กับ
การเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

1 5 -ประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ ลู กหนี้
กองทุนต่างๆ มาช าระเงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่ อ  เข้ า -
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น
จริง 

3 3 -มีการตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อทุกวัน 

กา ร จั ดป ร ะชุ ม    
ดู ง า น  สั ม ม น า 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

3 3 -สถานที่ มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 

-วิทยาการมี ความรู้ ค ว าม
เหมาะสมกับงานหรือโครงการ
นั้นๆ 

ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตหรื อ
การรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ ง ท า ต า ม
กฎระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อไป 

2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างจริงจังโดยมีแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลา 5 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกระบวนการในการด าเนินการที่ส าคัญ  

  2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเตา ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศเจตจ านงทาง
การเมือง  ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร, แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ผ่านรูปแบบประกาศ, การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

2.5.2 การวางแนวทาง... 
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  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
รับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 

  2.5.3 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
 
 














