
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม  จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ โครงการ

/กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง
สุด 

1  การใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ
เพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

น ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้
ในกิจกรรมของ
ตนเอง และเบิก
ค่าน  ามัน
เชื อเพลิงของ
หน่วยงาน 

ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด และ
ความไว้วางใจผู้ใต้
บังคับบัชญามาก
เกินไป 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และการรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 

       ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตาม
การท างานอย่างใกล้ชิด 
และก าชับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

จัดท าทะเบียน
คุมการขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

2  กระบวนการ
จัดซื อจั ดจ้าง 

- มีการปกปิด
ข้อมูลการจัดซื อ
จัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศ
การจัดซื อจัด
จ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 
 
 
 

-มีการเอื อ
ประโยชน์ให้พวก
พ้องด้วยกันเอง 
 

-ระเบยีบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

       ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตาม
การท างานอย่างใกล้ชิด 
และก าชับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ประกาศ
เผยแพร่ลง
หน้าเว็ปไซร์
ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน 



ที ่ โครงการ
/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวน 

การ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง
สุด 

   - การจัดซื อจัด
จ้างแค่เพียงร้าน
เดียว หรือร้าน
เดินซ  าๆ 

-เจ้าหน้าที่/
บุคลากรเลือกร้านที่
คุ้นเคยที่ตนเองรู้จัก 
หรือญาติพ่ีน้อง 

-ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

       ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตาม
การท างานอย่างใกล้ชิด 
และก าชับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ
เผยแพร่ลง
หน้าเว็ปไซร์
ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน 

3  การจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

จัดโครงการ/
กิจกรรมที่ท าซ  า
กันทุกปี 

เลือกโครงการ/
กิจกรรมที่เคยมี
ลักษณะคล้ายกัน/
พื นที่ซ  าๆกัน 

คู่มือปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

       พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ประชุมเสนอ
โครงการ/
กิจกรรม 
ขอความ
เห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา 

4  การ
บริหารงาน
บุคคล 

รับบุคคลเข้า
ท างานโดยไดร้ับ
ผลประโยชน ์

-มีการเอื อ
ประโยชน์ให้พวก
พ้องด้วยกันเอง 

-พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
-ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง 

       ประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใส 

ประกาศ
เผยแพร่ลง
หน้าเว็ปไซร์
ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน 



ที ่ โครงการ
/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง
สุด 

5  การปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่
ชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าทีร่ับ
ฝากเงินเพ่ือ
ช าระภาษี  

เจ้าหน้าที่น าเงินไป
ใช้ส่วนตัว 

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

       ประชาสัมพันธ์และเพ่ิม
ช่องทางการช าระภาษี
อออนไลน์เพ่ิมระบบ
ตรวจสอบที่มีการ
ถ่วงดุลระหว่างกัน 

ประกาศ
ประชา- 
สัมพันธ์
เผยแพร่ลง
หน้าเว็ปไซร์
ของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 


