
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด         
ที ่  พบ 74301/-       วันที่   3 เมษายน 2563 
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 1.เรื่องเดิม 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนิน
ของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา
ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือ
ปฏิบัติได ้

 2.ข้อเท็จจริง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้  

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน (นายเสถียร นิลทะสิน) ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่าง
ที่ดินในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ทุก
คน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลบางจานได้
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าว 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  ถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

1. การระบุความเสี่ยง  
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
 - น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ  อบต. 
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการ  เบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน  
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก  
องค์กร 

  
/ 

การท าธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)  
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้อของจาก  บริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

  
/ 

การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มท่ี แต่  เอา
เวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมายจาก
หน่วยงาน 

  
/ 

การจัดซื้อจัดจ้าง  
–การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์( Specification)ที่ จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ  
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  
/ 
 
/ 



หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน  ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลาย 
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของอบต. 
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิงและทาการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

 
/ 

   

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
/ 

   

การท าธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) 

- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้อของจากบริษัท  
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 
/ 

   

การท างานพิเศษ (Outside employment or 

moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มท่ี  แต่เอา 
เวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงาน 

 
 
/ 

   

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
 

 
/ 
 
/ 

  

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
           ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
           3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
            - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ  (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูง
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ใน 
ระดับ 3 หรือ 2 
           - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ  (SHOULD) หมายถึง มีความจาเป็นต่ าในการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 
 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
   - การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
   - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ  
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

 
2 

 
 

2 

 
สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น x 
ความรุนแรง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ  
เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
2 
 
 

2 

 
2 
 
 

2 

 
4 
 
 

4 

 
Risk Matrix 

ความจ าเป็นของการเฝ้า
ระวังความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
1 2 3 

3                     เหลอืง                                        ส   แด                        ง 
2                        เขียว       เ  หลือง                                                    ส   

1                        เขียว                        เขียว                     เ 
 
แดง  ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
ส้ม  ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
เหลือง  ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
เขียว  ระดับต่ า ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
พอใช้ 

 
 

พอใช้ 

  
/ 
 
 
/ 

 

 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 

อบต.บางจาน ได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจ าปี  2563 
จ านวน 7 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  Risk – Control Matrix 

Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 
8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ก่อนเป็นอันดับแรก  จากการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน  ระดับ 2- 4 หรืออยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ า. –.ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี. –.พอใช้ การ  บริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ใน
ระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม  ตามแผนบริหารความ

เสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล  การป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการ ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 
สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนย่อยที่มีการเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) ค่าความเสี่ยงรวม = 2 

/   

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนด
ราคากลาง ค่าความเสี่ยงรวม = 4 

 /  

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับ
พัสดุ ค่าความเสี่ยงรวม = 4 

 /  

 
 



 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ  นโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6  
สถานะสีแดง  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ  กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 

แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน  กว่าการ

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ใน  ระดับเกิดขึ้น

แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน  ระดับยัง

ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง  

ตารางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต  หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของอบต.บางจาน 

พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม มาตรการ/การด าเนินการในการ
จัดการความเสี่ยง 

1.ด้านบุคลากร (การใช้สิทธิเบิกเงิน
งบประมาณ) 
1.1 บุคลากรบางคนอาศัยช่องโหว่
ของระเบียบฯในการยื่นเรื่องขอเบิก
เงินสนับสนุนต่างๆ 
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1.จัดประชุมชี้แจง อบรม สัมมนา
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
2.เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาร้องเรียนให้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเร็วด้วยความเป็นธรรมหาก
พบว่าผิดจริงให้พิจารณาลงโทษ
อย่างเข้มงวด 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุก
ระดับ ด าเนินการตรวจสอบ 
ตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ใช้
ความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบมากเท่าท่ีควร ประกอบ
กับมีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที ่

3 1. เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้าน
การตรวจสอบการเบิกจ่ายให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
2.จัดให้มีตารางตรวจเช็คความ
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 



 

พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม มาตรการ/การด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1.ด้านกฎระเบียบหลักเกณฑ์
แบบฟอร์ม(การใช้สิทธิเบิกเงิน
งบประมาณ) 
-บางประเด็นขาดความชัดเจน ท า
ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
และตีความหมายได้หลายนัย 

2 1.ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้มี
ความชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้เกิดกับบุคคลากรอย่างสม่ าเสมอ
และท่ัวถึง 
 

2.ด้านระบบงาน 
2.1 ด้านบัญชี 
ระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ 
(ERP) มีข้อจ ากัดหลายประการท า
ให้การจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่
ครบ และไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร 

 
2 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์แลการพัสดุ(ERP) 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
2.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และ
ทักษะในการท างาน 

2.2 ด้านพัสด ุ
1)การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงานกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บางรายการ 
2)การบริหารพัสดุพบว่ารอบปีที่
ผ่านมา มีพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ
และพัสดุที่ยังไม่พบหลากหลาย
รายการควบคุม ดูแลพัสดุยังไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร 

3 1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ อบรมให้
ความรู้ความเข้าใจกระบวนงานพัสดุอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
3.จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
4.จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.จัดให้มีมาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
6.จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7.จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
8.จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

2.3 ด้านควบคุมภายใน 
     บุคลากร อบต.บางจาน ขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.
2561 ซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์
การประเมินความเสี่ยงไม่ครบถ้วน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ท างาน 

2 1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติการควบคุมภายในของ อบต.บาง
จาน  
2.ประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2561 
3.จัดท าแผนและด าเนินการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง 
4.ด าเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 



 

3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 

             (นางทับทิม  แก้วชิงดวง) 
                 หัวหนา้ส านักปลดั 

 
 

 
 

      (นางสาวลักขณา เรืองทับ) 
       ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน 

 

     

               

(นายเสถียร นิลทะสิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 


