
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองอ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

  
 

  

การด าการด าเนินการเพื่อจัเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทจุรติ ดการความเสี่ยงทจุรติ   
บริหารความเสี่ยงการทุจรติและประพฤตมิิชอบบริหารความเสี่ยงการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

ประจ าประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256ปงีบประมาณ พ.ศ.25666  



 
 
 
 
 
 

  ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ  ที่ค้นหา
ต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต 
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจ า นง
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย
ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด   
 

  เพ่ือให้การจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงได้มีการจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาหล่อขึ้น เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแนวทางการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัดปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อน
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ โดยในปี 2566 
คณะท างานฯ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการถอดบทเรียน ประเมิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง และก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติชอบไว้ โดยมีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต   
บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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แบบรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

โครงการ/กิจกรรม - ไม่มี 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
   1.การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  

   2.การเลือกผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ 

   3.การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน 

 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด   
การทุจริต 

   1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับและติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

   2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 

   3. เสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

   4. ด าเนินการตรวจสอบของทางราชการเป็นประจ า 

   5. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการ        
จัดความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขั้น 

     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดข้อมูล 

การด าเนินงาน 

ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการท างานโดยติดตามอย่างสม่ าเสมอ และก าชับ       
ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 

ตัวช้ีวัด 
 

จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน 
 

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน 
 

นางสาววราพร บุญถาวร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

สังกัด 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 
 

10 มีนาคม 2566 
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แบบรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
โครงการ/กิจกรรม - ไม่มี 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

   1. การน ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ไปใช้ในเรื ่อง
ส่วนตัว 
   2. การน าวัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด   
การทุจริต 

   1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
   2. ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดย
แยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการ        
จัดความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขั้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดข้อมูล 
การด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด  
โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนน าทรัพย์สินราชการไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน 
 

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน 
 

นางศิวาพร งามกนก  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

สังกัด 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 
 

10 มีนาคม 2566 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

  ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยง
ต่อการทุจริต 
 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อเป็นอย่างดี 
  2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้องค์กรมีการ
ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 
 

----------------------------------------------------------------- 
 


