
 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

**************************************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาท าการ
วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และมีผลการการด าเนินการ ดังนี้ 

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงระดับต่ า                    
สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ

ควบคุมดูแลได้) 
สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการ

ควบคุม) 
สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับคนภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่

สามารถก ากับติดตาม) 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (วงรอบ 6 เดือน) 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 1 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

1 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบ
ที่เอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
-จัดท าข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม
www.donsrichum.go.th 

 

 

 

 



 

-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกาศ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

 

 



 

-จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

-จัดท าข้อร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th 

 

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


 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 2 สถานะสีเขียว 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และ
การรับของขวัญสินน้ าใจ เพ่ือหวังความก้าวหน้า 

- มีก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
-มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม
www.donsrichum.go.th 
 

- มีก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



-มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ 
อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th 

 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 3 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

3 การก าหนดTOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูง
เกินความจ าเป็นท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณภาครัฐ 
 

- จัดท าประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.
ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th 
 

- จัดท าประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 

 

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


 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 4 สถานะสีเขียว 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

4 การเลื่อนต าแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือ การ
โยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม 

- จัดท าประชาสัมพันธ์ งานบุคลากรถึง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 
 

 - จัดท าประชาสัมพันธ์ งานบุคลากรถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 5 สถานะสเีหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

5 เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

- ประชาสัมพันธ์ ทบทวนซักซ้อมท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ มีใบงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาสัมพันธ์ ทบทวนซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มีใบงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

 



มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 6 สถานะสเีขียว 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

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

-จัดท าข้อร้องเรียนการทุจริต เว็บบอร์ดอบต. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุมwww.donsrichum.go.th 

 

 



 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                       ข้อที่ 7, ข้อที่ 8 สถานะสเีหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

7 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 

-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เสริมสร้างฐาน
ความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวมและยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ  
-จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

8 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เสริมสร้างฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 

  



 

-จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

 



มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อที่ 9 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

9 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากร 

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

- ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th 
(คณะผู้บริหารชุดใหม่แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และจัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2565) ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 10 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

10 การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

-จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
-จัดท าเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เอกสาร
การใช้รถ การออกนอกสถานที่ การอยู่เวร
ยาม ฯลฯ 

-จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการ 

  

  



-จัดท าเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เอกสารการใช้รถ การออกนอกสถานที่ การอยู่เวรยาม ฯลฯ 

  

  

  

 



มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 11 สถานะสีเขียว 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

11 การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น 
บุคคลในวงงานท้องถิ่น และประชาชนโดยไม่เสมอภาค 
เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน 

-จัดท าคู่มือประชาชน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนงานฯลฯ 
-ประเมินผลจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการประจ าปี (ด าเนินการส ารวจโดย
มหาวิทยาลัยของรัฐ) 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 
 

-จัดท าคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนงานฯลฯ 

 

 



 

-ประเมินผลจากผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประจ าปี (ด าเนินการส ารวจโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ) 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม www.donsrichum.go.th  
 

 
 

 

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


 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 12 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

12 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานการประชุม 
และระเบียบอ่ืนๆ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ประชาสัมพันธ์ทบทวนซักซ้อมท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ พร้อมใบงาน 

ประชาสัมพันธ์ทบทวนซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ พร้อมใบงาน 

 



 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 13 สถานะสีเขียว 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

13 มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือ
ประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ 

-จัดท าประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No 
Gift Policy) 
-จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
www.donsrichum.go.th 
  

-จัดท าประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

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


 

-จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2565 

 

 



มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อที่ 14 สถานะสีเหลือง 

ที/่สี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

14 การตรวจการจ้าง กรรมการ ก ากับ ติดตาม ตรวจรับงาน 
ไม่มีความความเชี่ยวชาญ ท าให้งานขาดคุณภาพ 

มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติการก ากับ 
ติดตาม ตรวจงาน ณ จุดหน้างานอย่าง
สม่ าเสมอจนงานแล้วเสร็จ 
  

มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจงาน ณ จุดหน้างานอย่างสม่ าเสมอจนงานแล้วเสร็จ 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรค 

  แม้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่พ้ืนที่อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ยังอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออยู่ตลอดเวลา และเพ่ือเป็นการป้องกันตนเอง จนกว่าจะผ่านพ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  COVID-19 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมจึงยึดแนวปฏิบัติ “Social 
Distancing” ต่อไป หากต้องพบปะผู้คน ต้องรักษาระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร  รวมถึงลดความหนาแน่น หากไม่มีความ
จ าเป็นก็จะงดจัดกิจกรรมในองค์กร เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรในองค์กรกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนศรีชุม ใน
การรับ และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมใช้วิธีปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ในองค์กร และการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information 
technology (IT) และ Social Network เป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “การใช้ IT และ Social Network ในองค์กรเพ่ือช่วยลด
การระบาดของโรค COVID-19” 

 

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 


