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                                                                                           ส่วนที๑่ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติ งานที่อาจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ด าเนิน โครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน
เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอน การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการ
จัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 



-๒- 

 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ ควไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท า นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุม
การด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม
ก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพ
การแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์
หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง ในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยง
ธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการ
กระท า ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาส าคัญอีกด้วย 



                                                               -๔- 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

     ๑. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
     ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้   
    ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
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           ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

            การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของ ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 

 

 ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

 

 ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส×ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ – ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงสูง (High Risk:H) ๙-๑๔ คะแนน 

๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk:M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk:L) ๑-๓ คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์×ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood×Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)  ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง              สีเขียว  

  

  

  

 



        -๗-  

กล่องข้อความรุนแรงผลกระทบ (Impact) 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

         1              ๒               ๓             ๔               ๕ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
   ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk  Assessment for Conflict of 
Interest)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                               

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ ดังนี ้

 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การรับ – จ่ายเงิน 
 การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 การใช้รถราชการ 
 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 สูญเสียงบประมาณ 

๕ 

 
๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

4 

  
๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ 

  
๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ 

  
๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ 

  
๒ ๓ ๔ ๕ 



                                                     -๘- 

 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ 
 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน     

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมรังเกียจการทุจริตทุก 
รปูแบบ  เช่น 
        -  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
        -  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
        -  การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

  (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 

       -   จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม www.banrome.go.th 
      -   ร้องเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 089-053-5983 และเบอร์
โทรศัพทห์้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ๐35-340736 ต่อ 12 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบล                 
บ้านร่อม  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  มีดังนี้ 

     -  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ 
     -  ไม่มีการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
     -  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 

 



          -๙- 

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๒ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๑ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 

๓. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ กองคลัง 

 



-๑๐- 

 

ล าดับที่ ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

๒ 

  

  

  

  

๑ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมอย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 

 ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ ส านักปลัด/
กองช่าง/กอง
คลัง 

๓ การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๑ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสการเสริมสร้าง 
คุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

 

 ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ ส านักปลัด/
กองช่าง/กอง
คลัง 

  

  



-๑๑- 

 

ล าดับที่ ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

    ๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบเพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึนเพ่ือร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

 ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ ส านักปลัด/
กองช่าง/กอง
คลัง 

 


