
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

1 ความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

1.เจ้าหน้าที่ของ
รัฐสมยอม หรือมี
ส่วนรู้เห็นกับ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลในการ
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน  

1.อาจมีการเรียก
รับเงินจากบุคคล
หรือนิติบุคคลใน
การด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอยา่ง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2.เจ้าหน้าที่ขาด
จรรยาบรรณ จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการ
เรียกรับเงิน 

1.ปฏิบัติตาม
กรอบคู่มือ
ประชาชน อบต.
ช่องด่าน
เกี่ยวขอ้งกับการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต  

       ผู้บังคับบัญชา 
มีการควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด มีการ
สอบทาน และก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ/คู่มือ
ประชาชนอย่าง
เคร่งครดั 

ไม่มี 
ข้อร้องเรียน
การเรียก 
รับสินบน 

2.การด าเนินการ
ยื่นค าขออนุญาต 
ไม่มีกรอบ
ระยะเวลาที่
ชัดเจนอาจ
ก่อให้เกิดการ
เรียกรับสินบน 
เพื่อความรวดเร็ว
ในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

1.อาจมีการเรียก
รับเงินจากบุคคล
หรือนิติบุคคล
เพื่อความรวดเร็ว
ในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอยา่ง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2.เจ้าหน้าที่ขาด
จรรยาบรรณ จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการ
เรียกรับเงิน 

ปฏิบัติตามกรอบ
คู่มือประชาชน 
อบต.ช่องด่าน
เกี่ยวขอ้งกับการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต  

       ผู้บังคับบัญชา 
มีการควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด มกีาร
สอบทาน และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/คู่มือ
ประชาชนอยา่ง
เคร่งครัด 

ไม่มี 
ข้อร้องเรียน
การเรียก 
รับสินบน 

3.การตรวจ
เอกสารไม่
ครบถ้วน ตามที่
ระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่อง
ไว้ 
 
 
 
 

1.การด าเนินงาน
ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

เจ้าหน้าที่ขาดความ
ละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้เอกสารในค าขอ 
ไม่ครบถ้วน 

ปฏิบัติตามกรอบ
คู่มือประชาชน 
อบต.ช่องด่าน
เกี่ยวขอ้งกับการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต  

       ผู้บังคับบัญชา 
มีการควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด มกีาร
สอบทาน และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียด
รอบคอบ 

การ
ด าเนินงาน
เกิดความ
ถูกต้อง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

2 ความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจหนา้ที่และต าแหนง่
หน้าที ่

1.ความไม่
โปร่งใสในการ
บริหารงาน
บุคคล เช่น การ
ซ้ือขายต าแหน่ง 
การประเมิน
ความดี
ความชอบ การ
แต่งต้ัง การ
โยกย้าย การ
ด าเนินการทาง
วินัย  

1.อาจมีการเรียก
รับเงินเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การ
โยกย้าย  การ
ด าเนินการทาง
วินัย 
2.การประเมิน
ความดี
ความชอบ 
ไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการ 
พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่

1.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดคุณธรรมในการ
ใช้อ านาจหนา้ที ่
2.เจ้าหน้าที่ขาด
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการ
เรียกรับเงิน 

1.พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2542 
2.หลักเกณฑ์การ
บริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
อันได้แก ่
การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร/
การบรรจแุละ
แต่งตั้งบุคลากร/
การประเมนิผล
การปฏิบัติงาน
บุคลากร/การให้
คุณให้โทษและ
สร้างขวญัก าลังใจ  

       1.ผู้บังคับบัญชา
ตระหนกัถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้
อ านาจหน้าที ่
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ/
กฎหมาย หนังสอืสั่ง
การอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี 
ข้อร้องเรียน
เกิดขึ้น 

2.การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.วา่
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ 
อปท. 
 
 
 

1.การด าเนินงาน
ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1.ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้มีการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนกระบวนการ
ตามระเบียบ/
กฎหมาย/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
2.เจ้าหน้าที่ขาด
ความตระหนัก 
ถึงกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน  

1.ระเบียบ มท.ว่า
ด้วยการจัดท าแผน
ของ อปท.พ.ศ.
2548 และที่
แก้ไขเพิม่เตมิ 
2.พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิม่เตมิ  
3.หนังสือสั่งการ 
มท.ที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
 

       1.ผู้บังคับบัญชา
ตระหนกัถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้
อ านาจหน้าที ่
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ/
กฎหมาย หนังสอืสั่ง
การอย่างเคร่งครัด 

การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมี
ความ
ถูกต้อง 
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

3 ความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

1.ผู้ใช้น้ ามัน
รถยนต์ราชการ 
น าน้ ามันไปใช้
ส่วนตัว  
 

มีการดูดน้ ามัน
ไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง  

1.ผู้บังคับบัญชาขาด
คุณธรรมในการใช้
จ่ายงบประมาณและ
การบริหารทรัพยากร
ภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ขาด
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
การทุจริต 

1. พ.ร.บ.การจดัซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 มาตรา 
56 วรรคหนึง่ (2) ข 
2.แนวทางปฏบิัติ
ในการจัดซ้ือน้ ามัน
เช้ือเพลิงเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

       1.ผู้บังคับบัญชา
ตระหนกัถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารทรัพยากร
ภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครดั 

การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
ทรัพยากร
ภาครัฐ
ถูกต้อง/เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

2.การสืบราคา 
ที่ก าหนดวา่ต้อง
มี 3 รายขึ้นไป 
อาจไม่มีการสืบ
ราคาจาก 
ผู้ประกอบการ
จริง 

1.การด าเนินงาน
ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิด ไวว้างใจ 
2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ 

1.พ.ร.บ.การจัดซือ้
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 

       เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครดั 

การจัดซ้ือ 
จัดจ้างมีความ
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ 

3.การจัด
โครงการต่างๆ
ของหน่วยงานที่
แอบแฝง หรือที่
เกินความจ าเป็น 
ท าให้การใช้จา่ย
งบประมาณที่ไม่
คุ้มค่า โปร่งใส 

1.การด าเนินงาน
ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิด ไวว้างใจ 
2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ 

1.พ.ร.บ.สภาต าบล
และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรมฯพ.ศ.
2557 และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ 
 
 
 

       1.ผู้บังคับบัญชา
ตระหนกัถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารทรัพยากร
ภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครดั 

การเบิกจา่ยมี
ความถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

     3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การ
แข่งขนักฬีาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนักฬีาของ 
อปท.พ.ศ.2559 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

         

4.มีการล็อก 
สเปควัสดุที่ท าให้
ไม่เกิดการ
แข่งขัน 

1.การด าเนินงาน
ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิด ไวว้างใจ 
2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ 

1.พ.ร.บ.การจัดซือ้
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 

       กิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
การก าหนดราคากลาง
ของที่ปรึกษา/โครงการ/
กิจกรรม,ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การเขียน TOR ,การ
ก าหนดราคาวัสดุ/
ครุภัณฑ์/ค่าบริการ ที่ไม่มี
ราคากลางอ้างอิง 

การจัดซ้ือ 
จัดจ้างมีความ
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ 

5.การตรวจรับ
งานก่อสร้างไม่
ตรงตามแบบรูป
รายการงาน
ก่อสร้าง โดยมี
การรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จาก
ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 

1.การเขียนแบบ
แปลนงานก่อสร้าง
ไม่ถูกตอ้ง เกิดจาก
การไม่ได้ส ารวจ
พื้นที่จริง จึงท าให้
แบบแปลนไม่
ถูกตอ้ง 
2.การด าเนนิงาน
ไม่ถูกตอ้งตาม
กระบวนงาน 
ส่งผลให้เป็นการ
ปฏิบัติงานไม่
ถูกตอ้ง/ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมชิอบ 

1.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิด ไวว้างใจ 
2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ 

1.พ.ร.บ.การจัดซือ้
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 

       1.ผู้บังคับบัญชา
ตระหนกัถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารทรัพยากร
ภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครดั 

การด าเนิน
โครงการและ
การเบิกจา่ยมี
ความถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ชื่อผู้รายงาน นางสรัลนุช  ฟักข า      ต าแหน่ง        นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 


