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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 
(ระบุชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม ถ้ามี) 

ประเด็น/
ขั้นตอน

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

1  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ไม่มีข้าราชการ
รับผิดชอบงาน
พัสดุ มีเพียง
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ซึ่ง
รับผิดชอบงาน
พัสด ุ

ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
 

ระเบียบ 
กระทรวงการ 
คลังว่าด้วย
การ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
และการ 
บริหาร 
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

   /    1.ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.ด าเนินการจดัหา
เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี
หรือมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีผู้อื่นมาช่วย
ปฏิบัติงานพัสด ุ
3.ควบคุมก ากับดูแลให้
เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ
ปฏิบั ติ ต ามหลั ก เ กณฑ์
วิธีการ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุอย่าง
เคร่งครัด 

จ านวน
เร่ือง
ร้องเรียน
เก่ียวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 
(ระบุชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม ถ้ามี) 

ประเด็น/
ขั้นตอน

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

2  การเรียกรับ
เงิน หรือ
ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน 
ในการ 
ขออนุมัติ 
หรือขอ
อนุญาต 
ต่างๆ 
 

เจ้าหน้าที ่
บางรายเรียกรับ
เงิน หรือ
ประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน ใน
การขออนุมัติ 
หรือขออนุญาต 
ต่างๆ
นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ 
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไว้วางใจ 
2.แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานไม่
ละเอียดชัดเจน
และขาดการ 
ประชาสัมพนัธ ์

ระเบียบ 
ส านัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้
หรือการับ
ของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 
พ.ศ. 2544 

  /     1.จัดท าาคู่มือการปฏิบัต ิ
งานแผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียด 
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า 
หน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ 
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น 
แนวทางเดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการ 
ควบคุมและติดตามการ 
ท าางานอย่างใกล้ชิดและ 
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัต ิ
ตามระเบียบอยา่ง 
เคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
การ 
เรียกรับเงิน 
หรือ 
ประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน 
ในการขอ 
อนุมัติ หรือ 
ขออนุญาต 
ต่างๆ นอก 
เหนือจากท่ี 
กฎหมาย 
ก าาหนด 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

        หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง               ส านักปลัด                           . 

       ชื่อผู้รายงาน   นางสาวกฤตยา   ธรรมศิลป์     ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  . 

 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 
(ระบุชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม ถ้ามี) 

ประเด็น/
ขั้นตอน

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

3  การน า
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 
 

เจ้าหน้าทีบ่าง
รายน าวสัดุ
อุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้
ส่วนตัวทีบ่้าน 
และใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการ
ด าเนินกิจกรรม
ส่วนตัว 

1.ห้องเก็บพัสดุมี
ที่ส าาหรับเก็บ
พัสดุไม่เพียงพอ 
2.บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการใน
การขอยืมใช้
ทรัพย์สินของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ระเบียบ 
กระทรวงการ 
คลังว่าด้วย
การ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
และการ 
บริหาร 
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

  /     1.จั ด ท า ท ะ เ บี ย น คุ ม
ทรัพย์สินของราชการ 
2.สร้างจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
3. จั ด ท า  คู่ มื อ ก า ร ใ ช้
ทรั พย์ สิ นทางร าชกา ร 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตูม 

จ านวน
เร่ือง
ร้องเรียน
การน า
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการไป
ใช้ 
 


