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งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ นโยบาย ตามแผนการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ 2565 และข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ด าเนินการไปแล้วตามแผนในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูล
การด าเนินการจัดการตามมาตรการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้ 
   

โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจจะมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุมระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการ
ทุจริต 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ 
ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. โครงการการจัดการ
เลือกต้ัง 

-การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ผูกขาด
กับผู้รับจ้างโดยหวัง
เงินปันผล 
-การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้
ช่วยเหลือ ผอ.กกต.
ประจ าศูนย์อันเป็น
เท็จ 

-เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ
จัดจ้างล็อคคู่สัญญาที่
มีแบ่งปันผลสูงสุด  
-ผอ.กกต.แสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การ
แสวงหาการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่จ าเป็นแก่
งานเลือกต้ัง 
-งานเบิกจ่าย
เจ้าหน้าที่ผู้มา
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
มาลงชื่อไว้แล้วไม่
ปฏิบัติงาน 

-มีการแสวงหา
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ ผอ.กกต. 
-การเบิกจ่ายค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานเลือกต้ังไม่ได้รับ
การตรวจสอบ 
-เจ้าหน้าที่ผู้
ช่วยเหลืองาน 
หลบหนี ลงข้อมูล
อันเป็นเท็จ 

-พระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ
คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
-หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0818.2/ว 4149 
ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 

    /   1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  
2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ รายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี 2565 รอบ 6 
เดือนแรก และตลอดทุกไตรมาส 
3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานเลือกต้ัง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
แล้ ว ร า ย ง าน ไ ป ยั ง  ส ต ง .  เ พื่ อ
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ จ่ าย
งบประมาณ 
4. ตรวจสอบบัญชีการเข้าท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ ผอ.กกต. ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่ าตอบแทนแล้ ว ร ายงาน ไปยั ง
ผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา 

- การด าเนินการ
ตรวจสอบได้รับการ
ยืนยันความถูกต้อง
จาก สตง. 
-การใช้จ่าย
งบประมาณ ความ
คุ้มค่ากับการใช้จ่าย
อยู่ในแผนงาน
ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติ ปี 
2565 
- รายชื่อกับการ
เบิกจ่ายของผู้
ช่วยงานเลือกต้ัง 
ตรงตามข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน 

-ได้รับรายงายกร
ตรวจสอบความ
ถูกต้องจาก สตง. 
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ส าหรับโครงการ
จัดการเลือกต้ัง ปี 
2565 

2.โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

-การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ผูกขาด
กับผู้รับจ้างโดยหวัง
เงินปันผล 

-มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เสนองานจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่เป็น

- มี ก า ร เ บิ ก เ งิ น
ค่าใช้ จ่ายอันอาจ
เป็นเท็จ 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    /   1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

- การด าเนินการ
ตรวจสอบได้รับการ
ยืนยันความถูกต้อง
จาก สตง. 

-ได้รับรายงายกร
ตรวจสอบความ
ถูกต้องจาก สตง. 
ในการ เบิ ก จ่ า ย



-การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
ประจ าด่านตรวจไม่
ตรงกับการปฏิบัติ
หน้าที่ เบิกจ่ายอัน
เป็นเท็จ 

ประโยชน์ต่อการต้ัง
ด่านตรวจ 
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่อง
อุปโภคบริโภคในการ
ต้ังด่านตรวจไม่ได้รับ
การตรวจสอบ 

-การเบิก จ่ายเ งิน
ค่าตอบแทนให้กับ 
อปพร.ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ 

2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ รายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี 2565 รอบ 6 
เดือนแรก และตลอดทุกไตรมาส 
3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานเลือกต้ัง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
แล้ ว ร า ย ง าน ไ ป ยั ง  ส ต ง .  เ พื่ อ
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ จ่ าย
งบประมาณ 
4. ตรวจสอบบัญชีการเข้าท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ หัวหน้าด่าน
ตรวจ ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
ค่ าตอบแทนแล้ ว ร ายงาน ไปยั ง
ผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา 

-การใช้จ่าย
งบประมาณ ความ
คุ้มค่ากับการใช้จ่าย
อยู่ในแผนงาน
ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติ ปี 
2565 
-  ร า ยชื่ อ กั บ ก า ร
เบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า ด่าน
ตรวจ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
โครงการฯ 

3. มาตรการไม่รับกระเช้า
ดอกไม้และของขวัญทุก
ประเภท 

-การรับของขวัญ เงิน 
หรือผลประโยชน์
อย่างอื่นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  
-การรับเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
ข้อตกลงบางอย่างทั้ง
เรื่องของสัญญาจ้าง
และการแสวงหา
ผลประโยชน์ภายใน
หน่วยงาน 
 

-มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ส่วนงานราชการ 
เรียก รับ
ผลประโยชน์ สิ่งตอบ
แทน ข้อแลกเปลี่ยน
เพื่อด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งใน
อ านาจหน้าที่ของตน 
-มีผู้บริหารรับสิ่งตอบ
แทนอย่างอื่นเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการ
อย่างใดๆในการ
อนุมัติ อนุญาต ตาม
อ านจหน้าที่ 

-การเรียก รับ 
ผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
- การบังคับ หรือ
ออกค าสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหรือละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ในการที่ตนเรียก
หรือรับสิ่งใดไว้เป็น
การตอบแทน 

พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2537 
ประมวลกฎหมาย
อาญา 
 

     /  1. ประกาศบังคับใช้มาตรการไม่รับ
กระเช้าดอกไม้และของขวัญทุก
ประเภท  
2. ให้บังคับใช้เป็นนโยบายหลักของ
ผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงาน 
3.เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่าน i-
service  

มีการประกาศบังคับ
ใช้มาตรการไม่รับ
กระเช้าดอกไม้และ
ของขวัญทุก
ประเภท และเปิด
ช่องทางการ
ร้องเรียนผ่าน i-
service 

-มีการตรวจสอบ
จากประชาชน 
และบังคับใช้เป็น
นโยบายหลักของ
ผู้บริหาร 

4. มาตรการติดประกาศ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-มีการปิดบังการ
ประกวดราคาจ้าง  
-การประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
ประชาชน 
-การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการประกวด
ราคาไม่โปร่งใสเป็น

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือ
ละเว้นปฏิบัติตาม
หน้าที่ไม่ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างโดย
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  
-ผู้บริหารปิดบังข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างโดย
ไม่โปร่งใส เป็น
หนทางน าไปสู่การ

-การปิดบังข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของ
รัฐ มีความผิดตาม
กฎหมาย 
-กระบวนการ
ตรวจสอบไม่
โปร่งใสเป็นหนทาง
น าไปสู่การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-กระบวนการ
ประกวดราคาไม่

-พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      / 1. จัดท ามาตรการติดประกาศข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และบังคับ
ใช้ทุกปีงบประมาณ 
2. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกไตรมาสและรายงานผู้บริหาร ลง
ประกาศผ่านหน้าเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
3. จัดส่งรายงานไปยังส านักงาน 
สตง. ประจ าไตรมาสเพื่อตรวจสอบ 

-มีการประกาศ
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-มีการจัดท ารายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกไตรมาสและ
รายงานผู้บริหาร ลง
ประกาศผ่าน
หน้าเว็ปไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

-ได้รับการ
ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ประชาชนและ
ได้รับความสนใจ
จากประชาชน 
โดยสุจริต โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 



ทางแห่งการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
-ประชาชนไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและไม่
สามารถตรวจสอบ
การท างานของ
หน่วยงานได้ 
 

เป็นไปตาม
กฎหมายหากแต่
เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
หรือเอื้อประโยชน์
ให้กบัคู่สัญญา 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) 

- ผู้ควบคุมงานไม่ลง
พื้นที่ตรวจสอบ 
ควบคุมงานก่อสร้าง 
เป็นการกระท าโดย
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้
รับจ้าง 
- ผู้บริหารสั่งการโดย
อ้อมอันเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้
รับจ้างในการ
ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกในการบังคับ
ใช้มาตรการ ปรับ ลด 
งด ค่าปรับ  
- มาตรฐานงาน
ก่อสร้างไมไ่ด้
มาตรฐาน ความ 
กว้าง ความหนา 
ความยาวของถนน 
ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ 

- ผู้ควบคุมงาน
รายงานเท็จในการ
เข้าท างานของผู้
รับจ้าง  
- ผู้ช่วยหัวหน้า
ควบคุมงานอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้
รับจ้างในการเก็บ
ตัวอย่าง การวิ่งส่ง
เอกสารรายงานผล
เท็สจากกรมโยธาฯ 
-งานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ ผู้บริหารใช้
อ านาจบีบบังคับให้
กรรมการ ตรวจรับ 
ลงนามรับงาน 

- ผู้บริหารมีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง
และโดยอ้อมกับผู้
รับจ้าง 
- การเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้าง 
- การด าเนินการมิ
ชอบด้วยอ านาจ
หน้าที่เข้าแทรก
อ านจการตัดสินใจ
ของกรรมการตรวจ
รับงาน 

-พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      / 1. เปิดรับโอน ผอ.กองช่าง เพื่อ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ช่วยช่างโยธา  
3. ตรวจสอบรายงานการเข้าท างาน
ของผ็รับจ้าง เร่งรัดการเข้า
ด าเนินการ  
4. ผ่อนปรนมาตรการบังคับใช้
ค่าปรับตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 
5. รายงานความคืบหน้าของงาน
ก่อสร้างเพื่อด าเนินการต่อผู้บริหาร 
6. ให้อ านาจการตรวจรับงานจ้างแก่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม
อ านาจหน้าที่และแต่งต้ังตาม
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 

- เปิดรับโอน ผอ.
กองช่าง รอเรียก
บรรจุ 
- เปิดรับโอนนาย
ช่างโยธา รอเรียก
บรรจุ 
- จัดท าบัยชีการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ควบคุมงาน 
 

-ผู้บริหาร
พิจารณา/หรือไม่
พิจารณาการผ่อน
ปรนมาตรการ
บังคับใช้ค่าปรับ
ตามหนังสือ
คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 
693 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 
- มี ก า ร ร า ย ง า น
ความคืบหน้าทุก
สัปดาห์ของกอง
ช่างในการลงพื้นที่
ต า มสั ญญา จ้ า ง
งาน 

 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
นายธวัชชัย  น้อยจิตต์ ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
ผู้รายงาน 


