
 

 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

**************************************** 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานโดยกา        ก าน     ก    น านจากภา ก จ น         ภ     จ ท ากา       น         า        
      น า  า       กา   จ           กา   า ๆ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
พิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับทอ้งถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติ ท าให้แนวโน้มของการทุจริตและประพฤติมิชอบในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท  
ดังนี้  

1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตวับุคคล  
3) สภาพการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

6) สภาพ… 
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6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น 
ประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต แต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม ที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันมีรูปแบบ ที่
ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตและประพฤติมิชอบในเชิงนโยบาย ที่ท าให้การทุจริตและประพฤติมิชอบกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
              ำ                และประพฤติมิชอบ  
       ก        จจ     นำ     ก    จ   และประพฤติมิชอบ   ก          ก   น        จ   จ 

      ก        ก  จ ก                        ภ  ก        ก        ภ   น       ก   จ     น 

/ขอบเขต... 
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                                และประพฤติมิชอบ 

                                และประพฤติมิชอบ   ก   น 3     น   น   

1)           ก    จ   และประพฤติมิชอบ    ก        ก  ก    จ   าอน     - น   ต  

2)           ก    จ   และประพฤติมิชอบ น              ก      ำน จ    ำ  น   น      

3)           ก    จ   และประพฤติมิชอบ
 น              ก     จ              ก        จ  ก         ก ภ      
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 /การประเมิน... 
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                               และประพฤติมิชอบ  9                 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
/องค์การบริหาร... 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยง ของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

                         (            ไฟ     ) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การใช้ดุลพินิจในการอนุมตัิ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 X   

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรบัของขวัญสินน้ าใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 

X    

3 การก าหนดTOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มลีักษณะใกล้เคียงกับ
คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมีคุณภาพสูงหรือ
มูลค่าสูงเกินความจ าเป็นท าให้ไม่เกิดความคุ้มคา่การใช้งบประมาณภาครัฐ 

 X   

4 การเลื่อนต าแหน่งข้ึนอย่างไมเ่ป็นธรรม หรือ การโยกย้ายอย่างไม่เปน็ธรรม X    
5 เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าลว่งเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบีย้เลีย้ง 

ค่าพาหนะค่าท่ีพัก 
 X   

6 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย X    
7 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจดัซื้อ จัดจ้าง  X   
8 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง  X   
9 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับผลประโยชน์

ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที ่ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากร 

 X   

10 การเบียดบังเวลา/วัสดุครภุัณฑ/์ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  X   
11 การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่น และ

ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน 
X    

12 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจดังานการ
ประชุม และระเบียบอื่นๆ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 X   

13 มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สญัญา หรือประโยชน์อ่ืนใดในโอกาส
ต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ 

X    

14 การตรวจการจ้าง กรรมการ ก ากบั ติดตาม ตรวจรับงาน ไม่มคีวามความ
เชี่ยวชาญ ท าให้งานขาดคุณภาพ 

 X   

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงระดบัต่ า                    

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้) 

สถานะสีสม้ = ความเสี่ยงระดับสงู (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม) 

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานท่ีเกี่ยวข้องกับคนภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ ไมส่ามารถก ากับตดิตาม)     
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จากตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี ไฟจราจร) จ านวน 14 ข้อ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนศรีชุมจึงจัดท าตารางมาตรการ/กิจกรรม/งานที่มีลักษณะเป็นแนวทางป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์การทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบ ดังนี้ 

มาตรการ/กิจกรรม/งานที่มีลักษณะเป็นแนวทางป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่/
ระดับสี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

1 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ 
อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่
เอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลางเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุมมีคณะผู้บริหารชุด
ใหมย่ังต้องศึกษาข้อ
ระเบียบกฎหมายในการ
อนุมัติ อนุญาตหรือ
ยกเว้นระเบียบฯ 

-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
-จัดท าข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์อบต.ดอนศรีชุม
www.donsrichum.go.th 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้และการ
รับของขวัญสินน้ าใจ เพ่ือหวัง
ความก้าวหน้า 

เป็นความเสี่ยงระดับต่ าที่
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
ในองค์กร 

- มีก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทาง
เว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุมwww.donsrichum.go.th 

3 การก าหนดTOR/คุณลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ
คุณลักษณะของสินค้าหรือ
บริการของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งหรือมีคุณภาพสูงหรือ
มูลค่าสูงเกินความจ าเป็นท า
ให้ไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณภาครัฐ 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลางเพราะเจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- จัดท าประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 

 

4 การเลื่อนต าแหน่งขึ้นอย่างไม่
เป็นธรรม หรือ การโยกย้าย
อย่างไม่เป็นธรรม 

เป็นความเสี่ยงระดับต่ า
เพราะเจ้าหน้าที่ท าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

- จัดท าประชาสัมพันธ์ งานบุคลากรถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 



 

 

 

5 เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลาง อาจมีการเบิกเงิน
ราชการผิดผลาดเพราะ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

- ประชาสัมพันธ์ ทบทวนซักซ้อมท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ 
มีใบงานที่เกี่ยวข้อง 

6 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง
เอกสารในการเบิกจ่าย 

เป็นความเสี่ยงระดับต่ ามี
โทษทางวินัยสูง 

-จัดท าข้อร้องเรียนการทุจริต เว็บบอร์ดอบต. 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม
www.donsrichum.go.th 

7 การใช้ดุลพินิจในการเลือก
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลางเพราะใช้รูปแบบ
คณะกรรมการพิจารณา
ลงมติร่วมกัน 

-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง เสริมสร้างฐานความคิดในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
-จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

8 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

9 ผู้บริหาร ข้าราชการและ
บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากร 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลางเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุมมีคณะผู้บริหารชุด
ใหมย่ังต้องศึกษาข้อ
ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากร
ต้องท าตามนโยบายของ
ผู้บริหารสูงสุด 

- ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานฯ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม
www.donsrichum.go.th  

10 การเบียดบังเวลา/วัสดุ
ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลางอาจมีเจ้าหน้าที่บาง
คนไม่ท าตามกฎระเบียบ
ที่อบต.ก าหนดไว้ 

-จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
-จัดท าเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เอกสารการใช้รถ 
การออกนอกสถานที่ การอยู่เวรยาม ฯลฯ 

11 การเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น 
บุคคลในวงงานท้องถิ่น และ
ประชาชนโดยไม่เสมอภาค 

เป็นความเสี่ยงระดับต่ า
เพราะอบต.ดอนศรีชุม
ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้บริการประชาชนเท่า

-จัดท าคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แผนผังกระบวนงานฯลฯ 
-ประเมินผลจากผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการประจ าปี (ด าเนินการส ารวจโดยมหาวิทยาลัย



 

 

เนื่องจากความสัมพันธ์หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน 

เทียมกัน ของรัฐ) 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 

12 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การฝึกอบรม การจัด
งานการประชุม และระเบียบ
อ่ืนๆ ท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลาง อาจมีการเบิกเงิน
ราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ เพราะขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ การฝึกอบรม 
การจัดงานการประชุม 
และระเบียบอ่ืนๆ 

ประชาสัมพันธ์ทบทวนซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ พร้อมใบ
งาน 

13 มีการให้หรือรับของขวัญ การ
เลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือ
ประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง 
ๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ 

เป็นความเสี่ยงระดับต่ า
เนื่องจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และปัญหา
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

COVID-19 

-จัดท าประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
-จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th 
 

14 การตรวจการจ้าง กรรมการ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจรับงาน 
ไม่มีความความเชี่ยวชาญ ท า
ให้งานขาดคุณภาพ 

เป็นความเสี่ยงระดับปาน
กลาง อาจมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องไม่ก ากับ 
ติดตามงาน 

มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจ
งาน ณ จุดหน้างานอย่างสม่ าเสมอจนงานแล้วเสร็จ 

 

 

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 

http://www.donsrichum.go.th/

