
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
ที่   ชย ๘๒๗๐๑/                                                 วันที่   5  ตุลาคม  2564 

เรื่อง    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประซาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น 
 

            เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
Transparency Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ราย งานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และประกาศ
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                (นางสาวชาลิสา    พรมเวียง)  
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 

-  ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

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

 
 
                                                 (นางพรพรหมธนพร  ภัทรพรกัญญาภัค) 
                                                   นักพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน   
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 
 

 -  ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

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

            (นายวัชรินทร์    พงศ์ธีระดุลย์)  
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
 
 
 



 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูม ิ

 
            ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assess 
ment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ได้ก าหนดตัวขี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวขี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวขี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวขี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 

ตัวขี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 

ตัวขี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวขี้วัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต 
 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ 3๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

              ในการนี้ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าแผนประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  ถือปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ
/ 

กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบ/ กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

1  การรับผลประโยชน์
ต่างๆ (Accepting 
Benefits) หรือสินบน 

-การรับของขวัญ
จากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือให้บุคคลนั้น
ได้รับประโยชน์
จากองค์กร 

-ขาดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นส าคัญ 

ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า เรื่อง  มาตรการ
จัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 

       -ผู้บังคับบัญชา
ควรมีการควบคุม
และติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

2  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

- การน ารถยนต์
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ไปใช้เรื่องส่วนตัว 
 
- การน าพัสดุ
อุปกรณ์ของ
หน่วยงานไปใช้
เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือพวก
พ้อง 

-ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
 

-ขาดการแบ่งแยก
ทรัพย์สินส่วนตัวและ
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 

-ขาดจิตส านึกในการ
รักษาและหวงแหน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า เรื่อง  มาตรการ
จัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 

       -ผู้บังคับบัญชา
ควรมีการควบคุม
และติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

-ปลูกฝังจิตส านึก
ที่ดีในการใช้ ดูแล
รักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ
โดยแยกให้ขาด
จากทรัพย์สิน
ส่วนตัว 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

 

 



 

ที ่ โครงการ
/ 

กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบ/ กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

3  การจัดซื้อจัดจ้าง - การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ 
(Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมวล 
 

-การเลือกผู้รับจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป็นคนบุคคลเดิมทุก
โครงการ 
 

-การเรียกรับเงินทอน
จากการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
ขององค์กร 
 

--ขาดจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
เห็นแก่ผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นส าคัญ 
 

-ผู้กระท ามีปัญหา
ทางการเงิน 
 

-ปฏิบัติจนเป็นความ
เคยชินไม่มีความ
ละอายต่อการ
กระท าความผิด
ดังกล่าว 

ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า เรื่อง  มาตรการ
จัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 

       -ผู้บังคับบัญชา
ควรมีการควบคุม
และติดตามอย่าง
ใกล้ชิด มีการสอบ
ทานและก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
 

 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง    ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ชื่อผู้รายงาน    นางสาวชาลสิา   พรมเวียง 


