
 

ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชน
ธุรกิจสวนตัว 

- นำรถยนตของสวนราชการ ไปใชในกิจของ
ตนนอกเหนือจากงานราชการบอยครั้ง  โดย
มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ
เบิกเกินกวาความเปนจริง 

-มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใชงานรถยนตของ
สวนราชการอยางเครงครัด 

-ประชาสัมพันธอุทาหรณกอนทำผิด/เตือนแลวนะ/Audit 
Alert 

-เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. หากพบการกระทำความผิดจะตองลงโทษทางวินยัตามฐาน 

ความผิด 

การทำงานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

- การที่พนักงานไมทำงานที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานอยางเต็มที่แตเอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

 

 

 

-กำชับใหเจาหนาทีทุ่กระดบัปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานอยางเต็มท่ี 
-ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเร็วดวยความเปนธรรม 
หากพบวามีกระทำผิดจริง ใหพิจารณาลงโทษอยางเขมงวด 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 



ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสีย่ง 

ที ่ มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 มีการควบคุม กำกับดูแล 
ตรวจสอบการใชงานรถยนตของ
สวนราชการอยางเครงครัด 

นำรถยนตของสวนราชการ ไปใชในกิจของ
ตนนอกเหนือจากงานราชการบอยครั้ง  โดย
มกีารเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ
เบิกเกินกวาความเปนจริง 

  
 
 
 
 

 

2 กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคบั เรื่อง
การขอรับสินน้ำใจ อยาง
เครงครัด 

การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือชวยให
บุคคลนั้นไดรับผลประโยชนจากองคกร 

 
 

  

3 กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
จัดซื้อจัดจางอยางเครงครดั 

พนักงานทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จางทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมี
หุนสวนอยู 

 
 
 

  

4 สรางความตระหนักในการเปน
ขาราชการที่ดี  พรอมทั้งชี้แจง 
และแจงเรียนใหเกิดความเขาใจ
ในระเบียบ การละเวนการปฏิบัติ
หนาที่และการประพฤติมิชอบ 

การที่พนักงานไมทำงานท่ีไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานอยางเต็มที ่ แตเอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

  
 

 
 
 

 

5 ควบคุม กำกับ ดูแลใหบุคลากร
ปฏบิัติตามแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

ใชตำแหนงหนาที่ในการรับจางงาน ในงานที่
ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ 

 
 
 

  

6 สรางความตระหนักในการเปน
ขาราชการที่ดี  พรอมทั้งชี้แจง 
และแจงเรียนใหเกิดความเขาใจ
ในระเบียบ การละเวนการปฏิบัติ
หนาที่และการประพฤติมิชอบ 

เจาหนาที่ของรัฐใชตำแหนงหนาที่ในฐานะ
ผูบริหารเขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย
ระเบียบและกฎหมายหรือฝาฝนจริยธรรม 
 

 
 
 

  

7 กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
จัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 

- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ(Specification)ที่จัดซือ้จัดจางให
พวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล/ 
การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอ
สาธารณะ เชน การปดประกาศ 
การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

ตารางที่ 6 



ขั้นตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริตเพิ่มเติม 

- - 
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการปองกนัการทุจริตเพิม่เตมิ 

-นำรถยนตของสวนราชการ ไปใชในกิจของ
ตนนอกเหนือจากงานราชการบอยครั้ง  
โดยมีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ
เบิกเกินกวาความเปนจริง 

-การที่พนักงานไมทำงานท่ีไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานอยางเต็มที่  แตเอาเวลาไป
รับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใชงานรถยนตของสวน
ราชการอยางเครงครัด 
 
 

การที่พนักงานไมทำงานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยาง
เต็มที่  แตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือชวยให
บุคคลนั้นไดรับผลประโยชนจากองคกร 
-ใชตำแหนงหนาที่ในการรับจางงาน ในงาน
ที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ 
-เจาหนาที่ของรัฐใชตำแหนงหนาที่ในฐานะ
ผูบริหารเขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย
ระเบียบและกฎหมายหรือฝาฝนจริยธรรม 
-พนักงานที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมี
หุนสวนอยู 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ(Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจาง
ใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล/ 
การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอ
สาธารณะ เชน การปดประกาศ 
การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 
 

-กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฎิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการ
ขอรับสินน้ำใจ อยางเครงครัด 
-ควบคุม กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 
-สรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ดี  พรอมทั้งชี้แจง 
และแจงเรียนใหเกิดความเขาใจในระเบียบ การละเวนการปฏิบัติ
หนาที่และการประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
-กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการ
จัดซื้อจัดจางอยางเครงครดั 

 

ตารางที่ 7 



 
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบรหิาราความเสี่ยง 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

 การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือชวยใหบุคคลนั้นไดรับ
ผลประโยชนจากองคกร 
 
 
 

นำรถยนตของสวนราชการ ไปใช
ในกิจของตนนอกเหนือจากงาน
ราชการบอยครัง้  โดยมีการเบิก
คาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ
เบิกเกินกวาความเปนจริง 

 

 

 เจาหนาที่ของรัฐใชตำแหนง
หนาที่ในฐานะผูบริหารเขา
แทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบดวยระเบียบและกฎหมาย
หรือฝาฝนจรยิธรรม 

การที่พนักงานไมทำงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานอยาง
เต็มที่  แตเอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงาน 

 

 ใชตำแหนงหนาที่ในการรับจาง
งาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจ
ตัดสินใจ 

  

 พนักงานที่เก่ียวของกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางทำ
สัญญาซื้อของจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่
ตนเองมีหุนสวนอยู 

  

 การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจางให
พวกพองไดเปรียบหรือชนะการ
ประมูล/ 
การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ตอสาธารณะ เชน การปด
ประกาศ 
การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพร
ขอมูลลาชา 

  

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 



ขั้นตอนท่ี 9 การายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

(ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่...13..มีนาคม....2563.... 
หนวยงานที่ประเมิน .......................องคการบริหารสวนตำบลเพหลา............................ 
 
ประเด็น นำรถยนตของสวนราชการ ไปใชในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการ

บอยครั้ง  โดยมีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 
การที่พนักงานไมทำงานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มที่  แตเอา
เวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใชงานรถยนตของสวนราชการอยาง
เครงครัด 
-การที่พนักงานไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มที่  แตเอา
เวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงาน 

สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไมไดดำเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริม่ดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตผุลอ่ืน (โปรดระบุ) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

ผลการดำเนินงาน การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใชงานรถยนตของสวนราชการอยาง
เครงครัด 
กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ 
อยางเครงครดั 
สรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ดี  พรอมทั้งชี้แจง และแจงเรียนให
เกิดความเขาใจในระเบียบ การละเวนการปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ
ในที่ประชุมประจำเดือน 
 
 
 
 
 

ตารางที ่9 



 
หมายเหตุ : รอบที่ ๒  รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖3  
    (ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
 
 
 
ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

หนวยงานที่ขอเสนอ    ........................................................................................................................... 
วนัท่ีขอเสนอ            ........................................................................................................................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม  
ผูรับผดิชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ......................................................................... 

2.  ......................................................................... 
3.  ……………………………………………………………….. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 

   

   

   

   
 

ตารางที่ 10 


