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ค าน า 
                      เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริต หากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ               
ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้
ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทใน
การขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียง
การทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ               
ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗                
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ              
และหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้
ด าเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
------------------------------------------- 

 

              ท่ีมาและความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี 
การรายงานและการตรวจสอบ  มาตรา ๗๙  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ข้อ ๒.๗ ต้อง          
มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ
และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เสนอให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
 การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผน 
ปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมสีถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิง
ลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยง          
มาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการด าเนินงานที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเริ่มต้ังแต่การระบุความ
เสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลวุัตถุประสงค์และภารกิจที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องท าความเข้าใจและ            
ให้ความส าคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร
ภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                      ๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
                     ๑.๑ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

                  ๑.๒ เพื่อก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 
                  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใน
การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
                  ๑.๔ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยง 
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การก าหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒. ระบบงานส าคัญทีส่นับสนุนการด าเนนิงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็น
งานตามภารกิจหลัก 
 ๓. ประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง  ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานที่รับผิด 

             ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระการท างานต้องประเมิน
ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลัก
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
               ๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ 
(committee of sponsoring organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอม
รับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ ส าหรับมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
                  องค์ประกอบท่ี ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                       หลักการที่ ๑  องค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                       หลักการที่  ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
                      หลักการที่ ๓  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
                       หลักการที่ ๔  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                       หลักการที่ ๕  องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ ๖  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

   หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
   หลักการที่ ๘ พิจาณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
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   หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
    องค์ประกอบท่ี ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
   หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  

   หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

                     องค์ประกอบท่ี  ๕ กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
   หลักการที่ ๑๖   ติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา
และเหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง   present&  
Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
                    ๔. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
                       องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย  pressure/Incentive 
sinvci’dffyo  หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ 
คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผล
สนับสนุนการกระท าตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 
                     ๕. ขอบเขตประเมนิความเสีย่งการทุจริต 
                        องค์การบริหารสว่นต าบลมะขามล้ม จะแบ่งความเสี่ยงออกเปน็ ๓ ด้าน ดังนี้ 
      ๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
      ๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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๖. ข้ันตอนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต ม ี๙ ข้ันตอน ดังนี ้
   ๑. การระบคุวามเสี่ยง  
   ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
   ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
   ๔. การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง 
   ๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
   ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   ๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
   ๘. การจัดท าการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
   ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ข้ันตอนท่ี ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 ตารางระบุความเส่ียง 
              

โครงการ/กิจกรรมความเส่ียงต่อการทุจริต 
                  ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

   know factor 
  ความเส่ียงท่ีเคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเส่ียงท่ีไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิก
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 / 
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                         ขั้นตอนที่ ๒   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
         วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
 สถานะสีเขียว : เป็นความเส่ียงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง :  เป็นความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
 สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเส่ียงระดับสูงเป็นกระบวนงานท่ีมีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
 สถานะสีแดง : เป็นความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ี          
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเส่ียง 
                  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่า
น้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการ
เบิกกว่าความเป็นจริง 

 /   

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 /   
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 ขั้นตอนที่ ๓ ระดบัความเสีย่ง 
ตารางระดับความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จ าเป็น 
ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น xรุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิ
เบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

๓ ๓ ๙ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล
นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

๓ ๓ ๙ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

๓ ๓ ๙ 

 
 ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้น าค่าความเส่ียงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง)  จาก
ตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการ
จัดการ จะแบ่งเป็น  ๓ ระดับ  คือ 
 ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน 
 ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งท่ียังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
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 ระดับปรับปรุง : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนนอ้ยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
              

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
และท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

 
ดี 

 
/ 

  

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
ดี 

 
/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
ดี 

 
/ 

  

 
 ข้ันตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
                      กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี  ๔ ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่
ในระดับสูง หรือระดับปานกลาง แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า จึงได้จัดท าแผน
บริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
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 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ท่ี       รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑ การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ

ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

-จัดท าส่ังให้มีเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เพื่อดูแลไม่ให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
-ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการน า
ทรัพย์สินนของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
-ตรวจสอบบันทึกหรือรายงานการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๒ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฏหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับความผิด
ในการเรียก/รับสินบน 
-ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด มิให้ เรียก/
รับของฝากจากบุคคลภายนอกและจัดท า
โครงการเกี่ยวกับการไม่รับของขวญั/ของฝาก 

๓ การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

- ก ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เปิดเผยตามท่ีระเบียบหรือข้อกฎหมายก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ – 
 

 ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
 

          ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต        สถานะความเสี่ยง 

๑ ๒ ๓ 
๑ -จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
-ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการน า
ทรัพย์สินนของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
-ตรวจสอบบันทึกหรือรายงานการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิดหรือไว้วางใจ 
มากเกินไป 
-ขาดการบันทึกการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการอย่างเป็นระบบ 

/ 
/ 

  

๒ -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดในการเรียก/รับ
สินบน 
-ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด มิให้ 
เรียก/รับของฝากจากบุคคลภายนอก
และจัดท าโครงการเกี่ยวกับการไม่รับ
ของขวัญ/ของฝาก 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้ าใจ หรือการจัดงานเล้ียง
รับรองซึง่จะน าไปสู่การจูงใจให้
ท าการเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

 
    / 

  

๓ - ก ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
ไม่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเห็นแก่เงินหรือพวก
พ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผยตามท่ีระเบียบ
หรือข้อกฎหมายก าหนด 

-กรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะเช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
    / 

  



- ๑๐ – 
 
                  เพื่อให้การติดตามการเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๖ สัมฤทธิ์ผล และเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นขั้นตอนการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียง         
การทุจริต โดยแยกประเภทตามล าดับความเส่ียงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว   (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                    : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง (เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                    : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓ 
 สถานะสีแดง    (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                    : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับ ๓  

 

 ขั้นตอนที่ ๗  จัดท าระบบการบริหารความเสีย่ง 
 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
                สถานะความเสี่ยง 
   เขียว      เหลือง      แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
น ารถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองบ่อยครั้งซึง่ต้องรับผิด ชอบ
จ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการ
เบิกค่าน้ ามัน เช้ือเพลิงและท าการ
เบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนว
เดียวกัน 
-ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการน าทรัพย์สินนของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
-ตรวจสอบบันทึกหรือรายงาน
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

/   

 
 
 
 
 
 



- ๑๑ – 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
                สถานะความเสี่ยง 
   เขียว      เหลือง      แดง 

การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือเรียก/
รับสินบน 
มีการเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น
เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดใน
การเรียก/รับสินบน 
-ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ใกล้ชิด มิให้ เรียก/รับของฝาก
จากบุคคลภายนอกและจัดท า
โครงการเกี่ยวกับการไม่รับ
ของขวัญ/ของฝาก 

/   

การใช้จัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะเช่นการปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 
 

-ก ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดไม่ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีเห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของ
ตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย
ตามท่ีระเบียบหรือข้อกฎหมาย
ก าหนด 

/   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ – 
 

ข้ันตอนท่ี ๘  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางสรุปผลการจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

ที่ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
ที่อาจจะ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การ 
ควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้ 

เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี 

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทรัพย์สินของ
อบต.ทุ่งคอก   
ไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเอง
นอกเหนือจาก
งานของ อบต. 

น ารถยนต์ของ
อบต.ไปใช้ใน
กิจกรรมของ
ตนเองบ่อยครั้งซึ่ง
ต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ ามันด้วย
ตนเองแต่กลับมี
การเบิกค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิงและท า
การเบิกเกินกว่า
ความเป็นจริง 

๑.ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคุม 
อย่างใกล้ชิด 
หรือไว้วางใจ 
มากเกินไป 
๒.ขาดการบันทึก
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการอย่าง
เป็นระบบ 

๑.พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.ระเบียบ
การคลังว่า
ด้วยการ
จัดซือ้จดัจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

  /       ๑.ก ากับดูแลตรวจสอบ
ไม่ให้ข้าราชการน า
ทรัพย์สินนของทาง
ราชการไปใชส้่วนตัว 
๒.ตรวจสอบบันทึก
หรือรายงานการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์หรือ
ธุรกิจส่วนตัว 

๒  การรับของขวัญ
หรือเรียก/รับ 
สินบน 

มีการเรียกรับ
ของขวัญจาก
บุคคลอื่นเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลน้ัน
ได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 

มีการรับสินบน/
เรียกรับเงิน/
สินน้ าใจ/เลี้ยง
รับรองซึง่จะ
น าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

๑. พรบ.
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒.ประมวล
กฎหมาย
อาญา 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ี
อย่างใกล้ชิด มิให้ 
เรียก/รับของฝากจาก
บุคคลภายนอกและ
จัดท าโครงการเก่ียวกับ
การไม่รับของขวัญ/
ของฝาก 

ไม่มีการให้
ของขวัญของ
ฝากจาก
บุคคลภายนอก 
และจ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการให้
ของขวัญของ
ฝากจาก
บุคคลภายนอก 

 
 

 
                                                 
 
 
 
 
 



- ๑๓ – 
 

ที่ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
ที่อาจจะ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุ้น 
ให้เกิดการทุจริต 

การ 
ควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้ 

เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี 

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทุจริตใน
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
๒.การปกปิด
ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น
การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 
 
 
 

๑.กรรมการที่
เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือ        
ชนะการประมูล 
๓.การปกปิด
ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อ
สาธารณะเช่น 
การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

๑.พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.ระเบียบ
การคลงัว่า
ด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ก ากับเจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีที่เห็นแก่เงิน
หรือพวกพ้องของตน
ไม่ปิดบังซ่อนเร้น
ข้อมูลใดๆปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเปิดเผย
ตามระเบียบที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเส่ียง  ส านักปลัด 
ช่ือผู้รายงาน น.ส.วริษฐา  โพธิ์ทอง  ต าแหน่ง  นิติกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

    ข้ันตอนท่ี ๙   การรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/การะบวนการ
ด าเนินงาน 

๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตัว 
 
๒.การรับผล ประโยชน์ต่างๆ  หรือรับสินบน 
 
๓.การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

๑. อาจจะมีเจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ท างาน
ส่วนตัวที่บ้าน 
๒. อาจจะมีเจ้าหน้าท่ีบางราย รับสินบนจากบุคคลภายนอกเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดท าสัญญาโครงการต่าง ๆ  
๓. อาจจะมีเจ้าหน้าท่ีปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะหรือการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

๑.ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการน าทรัพย์สินนของทางราชการไป
ใช้ส่วนตัว และตรวจสอบบันทึกหรือรายงานการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒.ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด มิให้ เรียก/รับของฝากจาก
บุคคลภายนอกและจัดท าโครงการเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ/ของฝาก 
๓.ก ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเห็นแก่เงิน
หรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย
ตามระเบียบท่ีก าหนด 

ระดับความเส่ียง ต่ า 

 
 
 



- ๑๕ - 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง 

 

                       ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

              เฝ้าระวังและตดิตามต่อเนื่อง 

                 เริ่มด าเนนิการไปบ้าง แต่ยังไมค่รบถ้วน 

                 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

                  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานท่ีและทรัพย์สิน
ของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้น
วันหยดุราชการ 
๒. การประกาศนโยบาย/โครงการไม่รับขวัญ 
๓.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบ
พัสดุ และตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด ๑.จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตัว 
๒.ไม่มีการให้ของขวัญของฝากจากบุคคลภายนอกและจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ของขวัญของฝากจากบุคคลภายนอก 
๓.จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน น.ส.วริษฐา  โพธิ์ทอง ต าแหน่ง นิติกร 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 

 แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  ได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ มาตรการ ประกอบด้วย 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการป้องกนัการรับสินบน 
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการการจัดข้อร้องเรยีนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที 

                               .......................................................................................... 


