
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. - กระบวนการ
ตรวจสอบฏีกาทุก
ประเภทก่อน
อนุมัติเบิก
จ่ายเงิน  
 

เป็นความเสี่ยง
เนื่องจากระเบยีบ 
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเป็น
จ านวนมาก เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจดจ าไม่
ครบถ้วนและตีความไม่
ถูกต้อง 
- หน่วยงานผู้เบิกจัดท า
ฏีกาพร้อมเอกสาร
ประกอบฏีกาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและไม่เข้าใจใน
ระบบ กระบวนงาน ผู้
ตรวจสอบต้องส่งคืน
เพื่อแก้ไขมากกว่า  
1 ครั้ง 

- บุคลากรขาด
ความรอบคอบใน
การด าเนินการ 
- มีผลประโยชน์
ในกจิกรรมที่ใช้
งบประมาณ 

1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3.ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 

       สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน
องค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
2. เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กจิกรรมด้านการ 
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึก  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้อง
ควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามระเบียบอย่าง
เคร่งครดั  
4. องค์กรควรส่งเสริมให้
พนักงานมีความคิด แยกแยะ
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  
5. จัดท ามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/
มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

ผลการ
ตรวจสอบ
ไม่มีการเบิก
เงินผิด
ระเบียบ 

 

 



 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

2. - การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
 

ใช้รถยนต์โดยไมม่ีการ
ลงเลขไมล์การใช้รถท า
ให้ไม่สามารถควบคุม
การใช้น้ ามันได ้

- เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบขาด
การควบคุม การ
ก ากับติดตาม 
หรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
- เจ้าหน้าท่ีให้ค
ความส าคญักับ
ประโยชนส์่วนตน
มากกวา่ประโยชน์
ส่วนรวม 

1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้รถยนต์
ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2.ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 

       สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน
องค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
2. เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กจิกรรมด้านการ 
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึก  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้อง
ควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด  
4. องค์กรควรส่งเสริมให้
พนักงานมีความคิด แยกแยะ
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  
5. จัดท ามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/
มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

ไม่พบการใช้
รถยนต์
ส่วนกลางไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 

 



 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

3. - งานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในการควบคุมงาน
ก่อสร้างไมเ่พียงพอต่อ
ปริมาณงานรับผดิชอบ 
หลายโครงการในห้วง
เดียวกันและปฏิบตัิ
หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายหลายด้าน 
ท าให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า 
-ขาดบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศกรรม(ผู้มี
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศกร
รม เป็นผูล้งนาม และ
ตรวจสอบโครงการ 
และบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่มีอยู่ จึงท าให้การ
ควบคุมสั่งการไม่
ครอบคลมุทั่วถึง 
-งบประมาณมีจ ากดั 

- เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมงานไม่อยู่
หน้างาน
ตลอดเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสาม
รถเฉพาะทาง 

1. ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้
ควบคุมงาน ให้
ความส าคญักับการ
หน้าท่ีควบคุมการ
ก่อสร้าง ให้มีการ
วางแผนด าเนินงาน
ด้านความรอบคอบ 
เป็นระบบ 
2.จัดหาบุคลากรให้
เพียงต่อการ
ด าเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 
3.ขอความ
อนุเคราะหผ์ู้มี
ความรู้ด้าน
วิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจาก
หน่วนยงานอื่นๆ 
4.ใช้งบประมาณกับ
โครงการฯ ที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
 

       1. ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมงาน 
ใหค้วามส าคญักับการหนา้ที่
ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการ
วางแผนด าเนินงานด้านความ
รอบคอบ เป็นระบบ 
2.จัดหาบุคลากรให้เพียงต่อการ
ด าเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะหผ์ู้มีความรู้
ด้านวิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจากหน่วนยงานอ่ืนๆ 
4.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 


