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รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



๒ 

 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1.เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ

ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ

ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ
ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่าง
เคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด ข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิด

การเรียกรับสินบน เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อความรวดเร็วในการ

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ

ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ
ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่าง
เคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด ข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่

ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ

ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ
ทาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ตัวช้ีวัด การด าเนินงานเกิดความถูกต้อง 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อท้วงติงเรื่องของการด าเนินงาน 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่และต าแหน่ง
หน้าที่ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายต าแหน่ง การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.อาจมีการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโยกย้าย  การด าเนินการ
ทางวินัย 
2.การประเมินความดีความชอบไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อ านาจหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อ านาจหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหนา้ที่และต าแหน่งหนา้ที่ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาของ อปท. 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงาน 

ไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไป 

ตามข้ันตอนกระบวนการตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการทีเกี่ยวข้อง 
2.เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักถึงกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามข้ันตอนกระบวนการตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการทีเกี่ยวข้อง 
2.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงกระทบที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ผลการด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี ้
1.พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 



๗ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว  
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐถูกต้อง/เกิด
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน -ไม่มีข้อทักท้วง/ข้อร้องเรียน 
-มีการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด 

ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้องมี 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก 
ผู้ประกอบการจริง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงาน 
ไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
ตัวช้ีวัด การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่รัฐ 
ผลการด าเนินงาน -ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

-ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็น  
ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงาน 
ไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอืน่ ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ 
ผลการด าเนินงาน -ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

-ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงาน 

ไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  

การก าหนดราคากลางของที่ปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม,ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การเขียน TOR ,การก าหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าบริการ ที่ไม่มี
ราคากลางอ้างอิง 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
ตัวช้ีวัด การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่รัฐ 
ผลการด าเนินงาน -ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

-ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีที่รายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ตาราง : แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยมีการ
รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.การเขียนแบบแปลนงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เกิดจากการไม่ได้ส ารวจพื้นที่
จริง จึงท าให้แบบแปลนไม่ถูกต้อง 
2.การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงาน 
ไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
ตัวช้ีวัด การด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ 
ผลการด าเนินงาน -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น 

-เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
ร่วมกันตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ผู้รายงาน นางสาวสาวินี  แสงชมภ ู
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
วันเดือนปีที่รายงาน 22 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 


