
                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ  
ท่ี   สป  129 /2565                                      วันที่     8   กุมภำพันธ์   2565                        
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ  
        2565                                                                                                            

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 1.เร่ืองเดิม 

  ตำมท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนประเมินควำมเส่ียงกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือด ำเนินกำรป้องกัน
ควำมผิดพลำดควำมเสียหำยกับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกในอนำคต และเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกจะไม่มีกำรทุจริตเนื่องจำกมีกำรเตรียมกำรไว้
ป้องกันล่วงหน้ำโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ  นั้น 

 2.ข้อเท็จจริง 

  บัดนี้  ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้ด ำเนินกำรค้นหำควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ี
อำจเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   เห็น
ควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตประจ ำปี 2565 และมำตรกำรป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดกำรทุจริตดังกล่ำวใหบุ้คลำกรทุกคนทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สรุปตำมเอกสำรท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

      ลงช่ือ  
                                           (นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด ) 

                                           หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ 
       (นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน)                  (นำยส ำรำญ พินิจ) 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 
                                                ลงช่ือ  

(นำยสุทิน โสงขุนทด) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 





-๒- 
รายงานความเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ที่ 
โครงการ 

/ 
กิจกรรม 

ประเด็น / 
ขั้นตอน / 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า 

ปาน
กลาง 

สูง 
สูง
มาก 

๑ กำร
จัดท ำร่ำง
ขอบเขต
งำน 
(TOR)  

กำร
ด ำเนินกำร
จัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำน
กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ไม่
มีระบุไว้ใน
บัญชี
มำตรฐำน
ครุภัณฑ์  

เจ้ำหน้ำท่ีหรือ
คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำน จัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำนไม่มีควำม
รัดกุม เป็นงำนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรใช้ดุลยพินิจของ
เจ้ำหน้ำท่ี อำจจัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำน เอ้ือประโยชน์
หรือ  ให้ควำมช่วยเหลือ
พวกพ้อง หรือมีกำร
ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ 
คุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค
ไม ่เหมำะสม เกินควำม
จ ำเป็น ท ำให้ต้องใช้ต้นทุน
เกินควำมจ ำเป็น 

๑.กำรผูกขำดคู่สัญญำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
๒.ผู้บังคับบัญชำให้ควำมไว้วำงใจในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน 

๑.พระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
๒.ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

  /   ๑.เน้นย้ ำให้
ด ำเนินกำร
ตำม
กฎหมำย
อย่ำง
เคร่งครัด 
๒.
ตรวจสอบ
ร่ำง TOR  
โดย
เปรียบเทียบ
กับอปท.อื่น
ในพ้ืนที่เพ่ือ
ป้องกันกำร
ก ำหนด
คุณลักษณะ
ที่เอื้อ
ประโยชน์
ให้กับพวก
พ้อง 

กำร
ร้องเรียน/
กำรอุทธรณ์
เก่ียวกับ
ข้ันตอน 
กระบวนกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำง/กำร
อุทธรณ์กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 



ที่ 
โครงการ 

/ 
กิจกรรม 

ประเด็น / 
ขั้นตอน / 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า 
ปาน
กลาง 

สูง 
สูง
มาก 

๒ กำรขอ
อนุญำต
ก่อสร้ำง 

ข้ันตอนกำร
ขออนุญำต
ก่อสร้ำง 

เจ้ำหน้ำท่ีทีร่ับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรเสนอเอกสำร
กำรขออนุญำตก่อสร้ำง 
เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นเพ่ือตอบ
แทนกำรเสนอเอกสำรหรือ
ตรวจสอบเอกสำรดังกล่ำว 

๑.ผู้ใช้บริกำรกระบวนงำนดังกล่ำวจัดเตรียมเอกสำรประกอบไม่
ครบถ้วนตำมคู่มือประชำชน มีกำรเสนอเงิน,ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อย่ำงอื่นตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือกำรขออนุญำตดังกล่ำว 
๒.เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับบริกำร เสนอช่องทำงพิเศษในกำรขออนุญำต
โดยแลกกับเงิน,ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น 

๑.พระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณา 
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ 
๒.พระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  
๓.กฎกระทรวงที่
ออกตำม
พระรำชบัญญัติกำร
ควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 

 /    ๑.เน้นย้ ำให้
ด ำเนินกำร
ตำม
กฎหมำย
อย่ำง
เคร่งครัด 
๒. เผยแพร่
คู่มือ
ประชำชน
เก่ียวกับกำร
ติดต่อ
รำชกำร 
หำรขอ
อนุญำต
ก่อสร้ำงต่ำง 
ๆ แจ้งเวียน
บุคลำกรที่
รับผิดชอบ
ให้ปฏิบัติ
ตำมอย่ำง
เคร่งครัด 
 
 
 

จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับกำร
ทุจริตของ
เจ้ำหน้ำท่ี  

/-๓- ... 2.
เจ้ำหน้ำท่ี ... 

-๓-  



ที่ 
โครงการ 

/ 
กิจกรรม 

ประเด็น / 
ขั้นตอน / 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า 
ปาน
กลาง 

สูง 
สูง
มาก 

๓ กำรใช้
รถยนต์
ส่วนกลำง 

กำรขอ
อนุญำตใช้
รถยนต์
ส่วนกลำง 

กำรน ำรถยนต์ของทำง
รำชกำรไปใชใ้นภำรกิจ
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำน
ของทำงรำชกำร 

ไม่มีกำรตรวจสอบบันทึกกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ตำม
แบบ 3 และ  4 อย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้เกิดเป็นช่องทำงในกำรใช้
รถยนต์ส่วนกลำงไปใช้ในงำนส่วนตัว ท่ีไม่ใช่งำนของทำงรำชกำร     

ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรใช้และ
รักษำรถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 

  /   เน้นย้ ำให้
ด ำเนินกำร
ตำม
กฎหมำย
อย่ำง
เคร่งครัด 
โดยให้ขอ
อนุญำตใช้
รถตำมใบ
ขออนุญำต
ใช้รถ
ส่วนกลำง/
รถรับรอง
(แบบ 3) 
และ ลง
บันทึกใน
แบบบันทึก
กำรใช้รถ 
(แบบ4) 
โดย
เคร่งครัด 
 

เลขไมล์
ระยะ
ทำงกำรใช้
รถ เมื่อ
เทียบกับ
แบบกำรขอ
อนุญำตใช้
รถและแบบ
บันทึกกำร
ใช้รถ ( แบบ 
3 และ 4 )  





 


