
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
   เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก 
สาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน 
และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วน  
ของรัฐบาล  

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยใช้
แนวทาง ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดท าโดยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จะช่วยเป็น
หลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี 
ที่พบการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  

ปัญหาอุปสรรค 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้ด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่       

ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งบุคลากร  มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่  

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา  
1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติ 

มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยนายกเทศมนตรีต าบล
หนองหญ้าลาด ได้ประกาศเจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต               
เพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   
และให้ค ามั่นที่จะน าพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า    
และพนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลต าบลขุนหาญทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ใช้ใน 
ปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการป้องการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี  
พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง  
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้  

 
/สอดคล้องกับ… 
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สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว  

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ  
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
-การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่  
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ 
รูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอด 
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ ของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการ  
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง 
มาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2565 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียง

อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความ
เส่ียง 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า กลาง สูง 
1. การบริหารงานบุคคล 1.กระบวนการ 

คัดเลือก/การสอบ 
1.การรับบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือ 
บุคคลที่มีความ 
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
พนักงานเจ้าหน้าที
เข้าท างาน 

1.การคัดเลือก 
คณะกรรมการขาดความ
โปร่งใสโดยไม่ค านึงถึง 
ความรู้ ความสามารถ/ 
ประสบการณ์/ความพร้อม/ 

กฎหมาย ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง 
การต่างๆ /พรบ. 
ระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 

   √ -มีการ ประกาศรับ สมัคร
และ ด าเนินการ คัดเลือก
อย่าง โปร่งใสและตรวจ
สอได้ผ่านช่องทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จ านวน 
เรื่อง 
ร้องเรียน 

2. การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างใน
การ จัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

1.ก าหนดเง่ือนไข
ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อเอื้อประโยชน์ 
ให้แก่ผู้รับจ้าง บาง
ราย 

1.ผู้ด าเนิน  โครงการเลือก 
จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

1.กฎหมาย ระเบียบที่
เ กี่ ยว ข้องหนั งสื อสั่ ง 
การ ต่างๆ/พรบ.การ 
จัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริ ห า รพั ส ดุภ าครั ฐ 
พ.ศ. 2560/ ระเบียบ 
กระทรวง การคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

   √ 1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การ จัดซื้อวัสดุ /เข้มงวด
ใน  การตรวจรับ  พัส ดุ
หรือการ จ้าง 2.ก าหนด 
มาตรฐานคู่มือ  ในการ
จัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ 
ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ 
เผยแพร่  ประกาศเชิญ 
ชว น  ป ร ะ ช าสั มพั น ธ์  
สาธารณชนได้ รับรู้ 

 

3. การใช้ทรัพย์สินทาง 
ราชการ 

1.การใช้รถยนต์/ 
รถจักรยานยนต์ 
ส่วนกลาง 

1. การใช้ทรัพยา-
กร มากเกินความ 
จ า เป็ น ในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามัน
ม า ก เ กิ น ค ว า ม
จ าเป็น  
2. การใช้งาน ไป
เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว 
น อ ก เ ห นื อ จ า ก 
ภารกิจ 

1.การ จัดท าทะ เบี ยนคุ ม  
เลขไมล์ไม่ตรงความเป็นจริง  
2.การเบิกจ่ายน้ ามันไม่ตรง 
ความเป็นจริง 

1.กฎหมาย ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง 
การต่างๆ 

  √  1.ตรวจสอบการจดเลข
ไ ม ล์ ก า ร ใ ช้ ร ถ อ ย่ า ง 
เข้มงวด  
2.การควบคุมการ
เบิกจ่ายน้ ามันให้ สัมพันธ์
กับเลขไมล์  
3.การแสดงเจตจ านงเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

 

4. การอนุมัติ/ อนุญาต การอนุมัติ/ อนุญาต 1. ก า ร ป ร ะ วิ ง 
เ ว ล า ใ น ก า ร ข อ 
อนุญาต/อนุมัติ  
2. การเรียกร้อง 
เอกสาร/ก าหนด 
ข้ันตอนเกินความ
จ าเป็น 
3. ก าร เ รี ยกรั บ 
ผลประโยชน์ 

1.การอนุมั ติ/อนุญาตไม่มี  
ข้ันตอนที่ชัดเจนหรือแน่นอน  
2.ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้เอกสารประกอบค าขอ 
ที่ชัดเจน 

1. กฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  หนังสือสั่ง 
การต่างๆ 

  √  1.ก าหนด ข้ันตอนและ 
ระยะเวลาการขออนุญาต 
ผ่านคู่มือประชาชน  
2.การประชาสั มพันธ์  
ข้ันตอนการด าเนินการ 
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
หน่วยงาน 

 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลต าบลหนองหญ้าลาด 
ผู้รายงาน      ส านักปลัดเทศบาล 


