
    

  บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  โทร 0-7372-9792  

ท่ี  ยล 73401/       ลงวันท่ี      1 เมษายน 2565   

เรื่อง   รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

    ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
ปงบประมาณ 2565 นั้น  

ในการนี้ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยง 

ของการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ ประเด็นสําคัญท่ีพบ ไดแก  

1. การจัดซ้ือจัด จาง 
2. การบริหาร งานบุคคล 
3. การนําทรัพยสินสวน ราชการไปใช ประโยชน 
4. กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ       

(ลงชื่อ)  

              (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา)  

                    หัวหนาสํานักปลัด  

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

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

            (ลงชื่อ)  

                   (นายนฤเบศร  แกวกูล)  

                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ความเห็นของนายก อบต.  

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

 

            (ลงชื่อ)  

                   (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี)  

                     นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  



                                                                                                                                                                                                                               

  

การประเมินความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน สามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความ 

เสี่ยงเก่ียวกับการการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดดังนี้  

  
ท่ี  ประเด็น/ 

ขั้นตอน 
กระบวน  

การ 
ดําเนินการ  

เหตุการณความ 
เสี่ยงท่ีอาจ เกิดขึ้น  

ปจจัยเสี่ยงท่ี อาจ
ม ี

ผลกระทบ/ 
กระตุนใหเกิด 

การทุจริต  

การ 
ควบคุม 

ระเบียบท่ี 
เกี่ยวของ  

ประเมินระดับของความเสี่ยง  มาตรการ 
ปองกันเพ่ือ 
ไมใหเกิดการ 

ทุจริต  

ตัวชี้วัด 
ผลสําเรจ็ 

ไมมี  ต่ํา 
มาก  

ต่ํา  กลาง  สูง  สูง 
มาก  

สูงสุด 

1  การจัดซื้อจดั 
จาง  

การรับของขวัญ 
หรือผลประโยชน 
ใดๆ แมจะเปนการ 
รับในโอกาสท่ี 
เหมาะสมตาม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม หรือให 
ตามมารยาทท่ี 
ปฏิบัติกันในสังคม 
อยางไรก็ตามอาจ 
กอใหเกิดความ 
คาดหวังท้ังผูให 
และผูรับ อาจจะ 
ทําให 
บุคคลภายนอก 
เขาใจผิดตอการ 
ปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการได  

ผูบังคับบัญชา 
ขาดการควบคมุ 

อยางใกลชิด 
ไววางใจ  

ระเบียบ 
กระทรวง     
การคลังวา 
ดวยการ 

จัดซื้อจัดจาง 
และการ 

บริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 

2560  

             ควบคุมกํากับดูแล 
ใหเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ
แนว ปฏิบัติเก่ียวกับการ 
จัดซื้อจัดจางและ การ
จัดหาพัสดุ อยาง
เครงครดั  

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
เก่ียวกับ 
การ 
จัดซื้อจัด 
จาง  

2  การบริหาร 
งานบุคคล  

การรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเปน 
พนักงานจาง ไม 
เปนธรรมและ 
โปรงใส หรือมี 
บุคคลท่ีเปนเครือ 
ญาติหรือบุคคลท่ี 
ตนเองไดรับ 
ผลประโยชนเขา 
ปฏิบัติงาน  

รับสมคัรบุคคลท่ี 
เปนเครือญาต ิ
หรือคุนเคยเปน 

อันดับแรก  

พระราชบัญ 
ญัติระเบียบ 
บริหารงาน 
บุคคลสวน 
ทองถ่ิน  

พ.ศ.2542  

             ดําเนินการ ประกาศ
เผยแพร การรับสมัคร
และ ดําเนินการ 
คัดเลือกอยางเปน 
ธรรม โดยการ 
แตงตั้งคณะกรรมการแต 

ละดานอยางโปรงใส
และตรวจสอบ 
ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
เก่ียวกับ 
การ 
บริหาร 
บุคคล  



-2- 

 ประเด็น/ 
ขั้นตอน 
กระบวน  

การ 
ดําเนินการ 

เหตุการณความ 
เสี่ยงท่ีอาจ เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ี อาจ
ม ี

ผลกระทบ/ 
กระตุนใหเกิด 

การทุจริต 

การ 
ควบคุม 

ระเบียบท่ี 
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ปองกันเพ่ือ 
ไมใหเกิดการ 

ทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลสําเรจ็ 

ไมมี  ต่ํา 
มาก  

ต่ํา  กลาง  สูง  สูง 
มาก  

สูงสุด 

3  การนํา
ทรัพยสินสวน 
ราชการไปใช 
ประโยชน  

การนําทรัพยสิน 
ของทางราชการไป 
ใชโดยไมไดขอ 
อนุญาต เชน การ 
ใชอุปกรณ 
สํานักงานตางๆ  

ไมมีแนวทางการ 
ปฏิบัติเก่ียวกับ 
การยืมทรัพยสิน 
ทางราชการไปใช 
อาจทําใหเกิด
การ ทุจริต/เกิด
การ ขัดกัน
ระหวาง 
ผลประโยชนสวน 
ตนและประโยชน 
สวนรวม  

ระเบียบ 
กระทรวง     
การคลังวา 
ดวยการ 

จัดซื้อจัดจาง 
และการ 

บริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 

2560  

             ดําเนินการจัดทํา 
ทะเบียนควบคุม การใช
งานและการ เบิกจาย
อยาง เครงครัด โดยตอง 
ไดรับการพิจารณา 
อนุญาต กอนนํา
ทรัพยสินราชการ 
ไปใช  
  
  

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
การนํา 
ทรัพยสิน 
ของทาง 
ราชการ 
ไปใช  

4 กระบวนการ
ขอ 
อนุญาต/
อนุมัต ิ

อาจมีการเรียก เก็บ
ทรัพยสินหรือ 
ผลประโยชนอ่ืนใด 

ผูมีสวน 
เก่ียวของไม 
ทราบแนว 
ปฏิบัติเก่ียวกับ 
รับทรัพยสิน 
หรือประโยชน 
อ่ืนใด อาจทําให
เกิดการ ทุจรติ/
เกิดการ 
ขัดกันระหวาง 
ผลประโยชน 
สวนตัวและ 
ผลประโยชน 
สวนรวม 

ระเบียบ 
 สํานัก 

นายกรัฐมน 
ตรีวาดวย 
การใหหรือ 

การรับ 
ของขวัญ 

ของ 
เจาหนาท่ี 

ของรัฐ พ.ศ.  
2544 

       ควบคุม กํากับและ 
สงเสริมให ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินการ ตาม 
กฎระเบียบ อยาง 
เครงครดัและ ใหมีความ 
เปนกลาง 

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
กระบวน 
การขอ 
อนุญาต/ 
อนุมัต ิ

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


