
                                                                                                                                                                                                                                   

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1.  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหา
พัสด ุ

การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมหรือให้ตาม
มรรยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ับ 
อาจทำให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏบิัติหน้าที่
ราชการได ้

1.ผู้บังคับบญัชาขาดการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
ไว้วางใจ 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีมีปัญหา
ทางการเงิน 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

       ควบคุมกำกับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพสัดุอย่าง
เคร่งครดั 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง
และการ
จัดหาพัสด ุ

2.  กระบวนการขอ
อนุญาต/อนุมตั ิ

อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด อาจทำให้เกิดการ
ทุจริต/เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือรับ

ของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

พ.ศ. 2544 

       ควบคุมกำกับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด และ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ
เรื่องการขออนมุัต/ิ
อนุญาตอย่างเคร่งครัด 

 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การขอ
อนุญาต/
อนุมัต ิ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ  

ไม่
มี 

 
ต่ำ
มาก 

 
ต่ำ 

 
กลาง 

 
สูง 

 
สูง
มาก 

 
สูง 
สุด 

3. การจัดซื้อ
ครุภณัฑ ์

การนำครภุัณฑ์
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบลนาเกษม 
ไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ครุภณัฑ์อาจสูญหาย และมี
การนำไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

ไม่มีแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยมืทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ อาจ
ทำให้เกิดการทุจริต/เกิด
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

       จัดทำคู่มือการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
และแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การยืม
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 

4.  การจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเจา้หน้าท่ี
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

การเลือกพื้นที่ท่ีคุ้นเคย
ส่วนตัวเป็นอันดับแรก 

หนังสือ กค 
0526.7/ว 129 ลว 

14 ต.ค. 2539 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ 

       พิจารณาเลือกพื้นที่ท่ี
ประสบปัญหาและมีความ
จำเป็นลำดับแรก 

 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ  

ไม่
มี 

 
ต่ำ
มาก 

 
ต่ำ 

 
กลาง 

 
สูง 

 
สูง
มาก 

 
สูง 
สุด 

5.  การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิ
ชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีที่ไมไ่ด้นำเงินท่ี
ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมา
ชำระให้กับการเงิน แต่กลับ
นำเงินไปใช้ส่วนตัว 

การนำเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ต่างๆไปใช้จ่ายโดย
ผลประโยชน์ส่วนตน 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน 
เบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน แลการ

ตรวจเงินของ อปท.
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2561 

       ประชาสมัพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชำระเงิน
ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
นำเงินที่
ลูกหนี้
กองทุน
ต่างๆมา
ฝากไปใช้
ส่วนตัว 

6.  การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือ
ญาติหรือบุคคลทีต่นเองไดร้ับ
ผลประโยชน์เข้าทำงาน 

 

รับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติ
หรือรู้จักคุ้นเคบเป็นอันดับ
แรก 

 
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

       มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคดัเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การ
บริหารงาน
บุคคล 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต. 
ชื่อผู้รายงาน : นายกฤษฎา  นาโสก   
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