
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
 



รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต  การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

หลักการและเหตุผล 

 ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  (คตส.)ได้มอบหมายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  และเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  เพ่ือลดปัญหาการทุจริต  และขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล  ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.)ท่ี 69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ข้อ (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้  ดังนั้น  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  จึงเป้นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล  การทุจริตนอกจากการ
ให้พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  ของทางราชการ  ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการ
เพ่ิมระดับของค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และเพ่ือให้เป็นไปตามส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity  and  Transparency  Assessment :ITA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ  
เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPO  ของประเทศสูงขึ้น  ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  ยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร  โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีมาตรการ  ระบบ  หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  4  กระบวนการ 

1. Corrective :  แก้ไขปัญหาที่  เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว  ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
2. Detective :  เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง  ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก  

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
3. Preventive :  ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระท าในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย

รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายไว้  ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอี (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต  จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ  Workflow  ใหม่  ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามา
ได้อีก 

4. Forecasting :  การพยากรณ์ประมาณการ  สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor ) 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ออกเป็น 3  ด้าน ดังนี้ 
 3.1  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกจิให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 
2558 ) 
 3.2  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3.3  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต  9  ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 



ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม  โอกาสในการเกิดการทุจริตเพ่ือระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต  หรือ
ข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน  บัญชี  พัสดุ  โดยการท าความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง  รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ  ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ดังนี้ 
 
Known  Factor  ความเสี่ยงที่เคยเกิด  คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง  หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown  Factor  ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน  ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  :  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known  Factor Unknown  Factor 

1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน √  
 การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้

สามารถน าทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 

√  

 มีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่า
ความเป็นจริง 

 √ 

2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะ
ท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

 √ 

 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ  การ
ก าหนดอย่างไม่เหมาะสมคือ  มีการก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 

√  

 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  √ 
 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง √  
 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก

ผู้รับบริการของหน่วยซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 √ 

 



ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 ความหมาย 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท าให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต  และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Liklihood)  ของ
เหตุการณ ์
 การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  หมายถึง  การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจาณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  
(Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง  ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ขนาดความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึงการใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  เพ่ือประโยชน์
ต่อตนเอง  ครอบครัว  เพ่ือน  คนรู้จัก  หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน  
การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น  การตัดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน  ทั้งที่เป็นเงินและ
สิ่งของ  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  การฟอกเงิน  การยักยอก  การปกปิดข้อเท็จจริง  การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  
เป็นต้น 
 “ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายถึง  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ งใดต าแหน่งหรือหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนหรือ
ผู้อืน่ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมจากความหมายนี้  แสดงให้เห็นว่า  
การกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวมนั้นเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม  ซึ่งหมายความว่า  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of  interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  หรือ  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต  เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง  เพ่ือประเมิน
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  ได้แก่  ระดับ  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนา
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได้ 
 
 สาเหตุของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 2  ปัจจัย  ดังนี้ 



1)  ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร  และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  หรือ
สภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 2  เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด 
2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย  
3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบปานกลาง 
4 มาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก 
5 มากที่สุด ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากท่ีสุด 

 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 
การวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น 
  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  ในระหว่างปฏิบัติงาน
              ตามปกติควบคุมดูแลได ้
  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายในองค์กร
          มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่  เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  คนที่ไม่รู้จักไม่
           สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 ระดับความเสี่ยง (Degree  of  Risk)  แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  ก าหนดเกณฑ์ไว้  ระดับ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ช่วงระดับความเสี่ยง  (Degree  of  Risk)  



ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง(มีผลกระทบ

หน่วยงานภายใน ส่วนระดับงาน แผนก
งาน  ) 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-9คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ
ควบคุม(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน 
ส่วนกอง) 

ระดับความเสี่ยงสูง 10-16คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ (มีผลกระทบต่อ
หน่วยงานภายในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย
การหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง

กิจกรรม 

17-25คะแนน แดง มาก ต้องมีมาตรการควบคุมควบเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  โดยการหยุด 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม(มี
ผลกระทบต่อบุคคลภายนอก) 

  
 

ตารางท่ี 4  ระดับความเสี่ยง (Degree  of  Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)   

 
 

ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix) 
   ตารางท่ี 5  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix) 
ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง จ าเป็นของการเฝ้า

ระวัง 
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

1 การน ารถราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

1 2 2 

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 2 3 6 
 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง( Risk – Control Matrix Assessment) 



 
 ส าหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง  มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี  การเงิน พัสดุ  ตลอดจน  โครงการ
และกิจกรรม  เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เป็น
ผู้รับผิดชอบ  จัดท าแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  และมีการให้ค าแนะน า  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  การตรวจสอบการท าบัญชี  
การเงิน  และพัสดุ  การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการการเบิกจ่ายเงิน  การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง  แต่
อย่างไรก็ตาม  เพ่ือเป็นป้องกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงตลอดจนแนวทางในการป้องกันการทุจริต  ก่อนน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต  ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเสนอผู้บริหารต่อไป 
 

ตารางที่ 6  ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1 การน ารถราชการไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

พอใช้    

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พอใช้   
 

 

 ดี :  จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต  โดยสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ได้ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง  ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง 
 
 

1.  การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 



-  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  โดยการน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

- การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถน าทรัพย์สิน  ส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 

- มีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 
 

2.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบจากการศึกษาข้อมูล พบว่า  ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

เกิดจากการที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ตลอดจน
ขาดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

- พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือการ

ก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 
- มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง  หรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
- มีนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางมาเก่ียวข้องในการท าธุรกรรมการจัดซื้อ 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน  ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการจัดซื้อ 
- คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสใน

การน ารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อ่ืนทักท้วนติงรวบถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืนในการจัดซื้อ 

- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการประมูลหรือการ
ปกปิดข้อมูล 

- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง  ขั้นที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวน 

การ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส
ที่จะ
เกิด
การ

ทุจริต 

ระดับ
ของ

ผลกระ
ทบ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลา
ง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 การบริหาร
จัดการ

องค์กรด้วย
หลักธรร
มาภิบาล
อย่างมี
คุณภาพ 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์

ธุรกิจส่วนตัว 

-การน ารถราชการมาใช้
ประโยชนส์่วนตน 
-การควบคุมการใช้รถ
ราชการที่ไมเ่หมาะสม
อาจส่งผลใหส้ามารถน า
ทรัพย์สินส่วนราชการไป
ใช้ประโยชน์อ่ืน
นอกเหนือจากภารกิจ
ของทางราชการได้ 
 

1.
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด
ไว้วางใจ 
 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ.2523และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
-ให้ผู้ปฏิบัติมี
แนวทางในการขอ
ใช้รถไปในทิศทาง
เดียวกัน 
-รักษา
ผลประโยชน์ส่วน
ร่วมและก าชับ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้
ที่เก่ียวข้องถือ
ปฏิบัติมา 

  √   1 2 -การน ารถราชการออกไปใช้
ต้องมีใบอนุญาตการใช้รถและ
น ารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบขออนุญาตการใช้รถ 
-ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่
ขาดความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมาย ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
มีการตรวจสอบที่รดักุม 
-ควบก าชับพนักงานขับรถ
ก่อนน ารถราชการออกไปใช้
ทุกครั้งต้องมีใบขออนุญาตการ
ใช้รถหากมีกรณจี าเป็นเร่งด่วน
ไม่อาจขออนุมัติใช้รถตาม
ขั้นตอน 

มีการก ากับ
ดูแล

พนักงานขับ
รถให้ปฏิบัติ

หน้าที่ที่
ได้รับ

มอบหมาย
ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

ร้อยละ 
100 

 



ขั้นที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง  ขั้นที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวน 

การ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้
เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส
ที่จะ
เกิด
การ

ทุจริต 

ระดับ
ของ

ผลกระ
ทบ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลา
ง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

2 กระบวนก
ารจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การรับ
ผลประโยชน์

ต่างๆ 

-กระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
เงินและมีช่องทางที่
จะท าประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง 
-กระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือมีการก าหนด
เงื่อนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้
เสนอราคาที่เป็นพวก
เดียวกัน 
-มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาที่ท ากับ

-
ผู้บังคบับัญช
าขาดการ
ควบคุม
อย่างใกล้ชิด
ไว้วางใจ 
2.ขาดการ
แบ่งแยก
หน้าที่
ระหว่างการ
รับเงินและ
รวบรวมเงิน 
3.เจ้าหน้าที่
มีปัญหาทาง
การเงิน 

-ให้ยึดพ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุภาครัฐ 
-ให้ยึดระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 

  √   1 2 -ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งตาม
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ
พ.ศ.2560เพื่อส่งเสรมิความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง 
-ในการจัดซื้อจัดจา้งผู้มีหน้าที่
ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สญัญา 
-ไม่เรยีกรับผลประโยชน์ใดๆที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งจากผู้จ้าง-ผู้รับจา้ง 
-ไม่รับของขวัญ-เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงินท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือพวกพ้องและ
เสียผลประโยชน์ของทาง
ราชการ 
-ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่การ

จ านวน
เรื่อง

ร้องเรียน
เกี่ยวกับ

การ
จัดซื้อจัด

จ้าง 



หน่วยงานต้นสังกัด 
-มีการอนุมัติให้ซื้อ
สินค้าคุณภาพต่ าใน
ราคาที่แพงเกินจริง 
-มีการก าหนด
รายละเอียดข้อมูล
จ าเพาะที่เอ้ือให้กับ
ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
หรือเป็นร้านค้าที่คุ้ย
เคย 
-มีนายหน้าหรือผู้ค้า
คนกลางมาเกี่ยวข้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มีการรับของขวัญ/
เงินสนับสนุน-เงิน
บริจาคจาก
ผู้รับบริการของ
หน่วยงานซึ่งส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะกรรมการตรวจ
รับท าหน้าที่เสมือน
นายหน้าที่ให้แก่
บริษัทที่ปรึกษาอาจ
ใช้โอกาสในการน า
รายงานผลการศึกษา
มาพิจารณาก่อนและ

ท างานปฏิบัติหน้าที่เอา
ผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก
พ้องและเสียผลประโยชน์ของ
ทางราชการ 
-วางตัวเป็นกลางในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างอาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่
เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 
ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่เป็นพวกเดยีวกันและ
ไม่ให้ข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง
แก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมลูหรือการปกปิดข้อมลู 



แก้ไขในประเด็นที่
คาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการอ่ืน
ท้วงติงรวมถึงการเข้า
ไปแทรกแซงการ
พิจารณาของ
กรรมการคนอ่ืนใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ก าหนดมาตรการป้องกัน  ควบคุม  การทุจริตไว้โดยภาพรวม  
ดังนี้ 

(1)  การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เช่น 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

หลวง 
(2)  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

-  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าหลวงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม  ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อนและให้มี

ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว  เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม  ต่อสังคม และต่อ
ประเทศชาติ 

- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดีและไม่ปกป้องผู้กระท าผิด 

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้  แนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

1.  การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบอนุญาตการใช้รถ  และน ารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตการช้ารถ 

2. ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและการตรวจสอบที่รัดกุม 

3. ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถหากมี

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามข้ันตอนปกติได้ทัน  ให้ประสานผู้มีอ านาจอนุมัติ
ด าเนินการไปก่อนและติดตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป  พร้อมรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติ
รับทราบ 

5. ให้ผู้ปฏิบัติแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 



แนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหลวง 

2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
3. ไม่เรียกรับ-รับผลประโยชน์ใดๆ  ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งจากผู้จ้าง-ผู้รับจ้าง 
4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน  และไม่ใช่ตัวเงิน  ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

หน้าที่  ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ 
5. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างาน  ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง  และเสีย

ประโยชน์ของทางราชการ 
6. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ  ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูล

จ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง  ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่
เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรพวก/ญาติ  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใน
การประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 

7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
9. ประกาศนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าหลวง 

10. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร 

11. ประกาศแนวทางปฏิบัติส าหรับการให้และรับของขวัญของคณะผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่างๆ 

12. ประกาศมาตรการ  กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
13. ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่

หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
14. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต            ณ  วันที่  30  กันยายน 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้ทรัพยส์ินของราชการเพื่อประโยชน์

ธุรกิจส่วนตัว 
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
           ยังไม่ได้ด าเนินการ 
           เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
           เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
           ต้องการปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
          เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ดว้ยการเฝ้าระวังและติดตาม
ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยก าชับ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารัฐ ดังนี้ 

- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่
ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

- ไม่เรียกรับ  รับผลประโยชน์ใดๆ  ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้ง
จากผู้จ้าง  ผู้รับจ้าง 

- วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ  ไม่
ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่
เอ้ือให้กับผู้เสนอราคาท่ีเป็นพวก
เดยีวกัน  และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ  เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือการปกปิดข้อมูล 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
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