
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด         
ที ่  พบ 74301/-       วันที่   3 เมษายน 2563 
เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ 036 และ ข้อ 037 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน(ผ่าน)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 1.เรื่องเดิม 

 ตามท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ.
2563 เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานได้ท าแบบ
ประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบเอกสารมาพร้อมนี้ 

 2.ข้อพิจารณา 

 ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในขอแจ้งให้ทราบถึงแบบประเมินและผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงแบบ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตของการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ได้ พร้อมทั้งจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมินและแนวทางการแก้ไข ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 

 
 

 
 

      (นางสาวลักขณา เรืองทับ) 
       ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน 

 

     

               

(นายเสถียร นิลทะสิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 
 
 
 
 
 



การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ความเสี่ยง: การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการอบรม และตัวระเบียบหรือข้อ

กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจท าให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้  
 

ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง/มาตรการการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ด้านบุคลากร  
(การใช้สิทธิเบิกเงิน
งบประมาณ) 
1.1 บุคลากรบาง
คนอาศัยช่องโหว่
ของระเบียบฯใน
การยื่นเรื่องขอเบิก
เงินสนับสนุนต่างๆ 

1.ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรม 
สัมมนาให้ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
2.ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความ
เป็นธรรมหากพบว่าผิดจริง
ให้พิจารณาลงโทษอย่าง
เข้มงวด 
3. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ด าเนินการ
ตรวจสอบ ตรวจทานอย่าง
ละเอียดรอบคอบตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.จัดประชุมช้ีแจง อบรม 
สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิก
จ่ายเงินต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ในแต่
ละช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
2.เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาร้องเรียน
ให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็น
ธรรมหากพบว่าผิดจริงให้
พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ด าเนินการตรวจสอบ 
ตรวจทานอย่างละเอียด
รอบคอบตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            ด าเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว 

 
 
 

 



ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง/มาตรการ  

การจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.ด้านกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์
แบบฟอร์ม (การใช้
สิทธิเบิกเงิน
งบประมาณ) 
-บางประเด็นขาด
ความชัดเจน ท าให้
เกิดความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนและ
ตีความหมายได้
หลายนัย 

1.ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข ให้มีความชัดเจน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้เกิดกับ
บุคคลากรอย่าง
สม่ าเสมอและท่ัวถึง 
 

1.ด าเนินการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความ
ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
2.จัดการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้เกิดกับบุคคลากร
อย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 
 

            ด าเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว 

3.ด้านระบบงาน 
3.1 ด้านบัญช ี
ระบบบริหาร
สินทรัพย์และการ
พัสดุ ( ERP) มี
ข้อจ ากัดหลาย
ประการท าให้การ
จดบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีไม่ครบ และไม่
เป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควร 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารสินทรัพย์
แลการพัสดุ(ERP) 
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้
มีความรู้และทักษะใน
การท างาน 

1. ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์แลการพัสดุ(ERP) 
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
2.ด าเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และ
ทักษะในการท างาน 

             

 
 
 
 
 
 



ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง/มาตรการการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.2 ด้านพัสด ุ
1)การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานกับการจัดซื้อ
จัดจ้างบางรายการ 
2)การบริหารพัสดุพบว่า
รอบปีที่ผ่านมา มีพัสดุที่
ช ารุด เสื่อมสภาพและ
พัสดุที่ยังไม่พบ
หลากหลายรายการ
ควบคุม ดูแลพัสดุยังไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร 

1.ให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนงาน
พัสดุอย่างสม่ าเสมอ 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
3.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
4.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.มาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
6.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
7.มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
8.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 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 

            ด าเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว 

3.3 ด้านควบคุมภายใน 
     บุคลากร อบต.บาง
จาน ขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ฯ พ.ศ.2561  ซ่ึงอาจท า
ให้การวิเคราะห์การ
ประเมินความเสี่ยงไม่
ครบถ้วนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการท างาน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติการควบคุมภายในของ อบต.
บางจาน  
2.ประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2561 
3.จัดท าแผนและด าเนินการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง 
4.จัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1.ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ของ อบต.บางจาน  
2.ด าเนินการประชุม อบรม สัมมนาให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2561 
3.ด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินการ
ควบคุมภายในอย่างจริงจัง 
4.ด าเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

            ด าเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว 

                                                                                                    

                                                                                                    

(นายเสถียร นิลทะสิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 


