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คํานํา 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใส และมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)” เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานขององคกรจะปราศจากการทุจริตในทุก

รูปแบบหรือหากมีการกระทําทุจริตเกิดข้ึนองคกรก็สามารถรับทราบและตอบโตไดอยางอยางทันทวงที

รวมถึงการสงเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเหมาะสมและ

สอดคลองตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระทําทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวมเร็ว

และซับซอนมากข้ึน โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา และ องคการบริหารสวนตําบล

ตลาดไทร จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร โดยอางอิงจากหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 และแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพ่ือใหม่ันใจไดวา องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีกลไกการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงท้ังในเชิงปองกัน การคนหาหรือตรวจจับ และการตอบสนองตอการทุจริตของการดําเนินงานท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นหรือความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ชื่อเสียง และความเชื่อม่ันของผูมีสวนไดสวนเสียของ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แลวนั้น 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง ประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ ตอบสนองความตองการ พรอม

อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 

 

 

 

สํานักปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 

 มีนาคม ๒๕๖4 
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สารบัญ 

เรื่อง                  หนา  

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง       4 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง     5 

มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต        6 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต      7 
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การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

การจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้ันตอน 
มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตอผูบริหาร 
การจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต ประจําป 2564 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการปองกันความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1 ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปรงใสของการใชอํานาจและ
ตําแหนงหนาท่ี 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 
ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด 
งบประมาณในการกอสราง หรือมี 
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม 
รูปแบบรายการ 
 

- กํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให
ครบถวนกอนการอนุมัติ 

2 การจัดซ้ือจัดจางในการจัด
โครงการ/ กิจกรรม 

ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัด
จางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติ
หรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

-ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซ้ือ
วัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ
การจาง 

3 การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใช
สวนตัว 

-ประชาสัมพันธใหลูกหนี้กองทุน
ตางๆ มาชําระเงินดวยตนเอง
และรับใบเสร็จทุกครั้ง 

4 การบริหารงานบคุคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด
กับพนักงานเจาหนาท่ี 

-มีการประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการคัดเลือกอยางโปรงใส
และตรวจสอบได 

5 การนําทรัพยสินของราชการ
มาใชในเรื่องสวนตัว 

การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

-มีการทําทะเบียนควบคุมการใช
งานและการเบิกจายอยาง
เครงครัด                          

6 การใชรถยนตสวนกลาง การใชทรัพยากรมากเกินความ
จําเปนในแตละภารกิจ เชน น้ํามัน
มากเกินความจําเปน 

-มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
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ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการปองกันความเสี่ยง
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 

ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด งบประมาณ
ในการกอสราง หรือมี การตรวจรับ
งานไมเปนไปตาม รูปแบบรายการ 
 

- กํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด 
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ใหครบถวนกอนการอนุมัติ 

   

2 ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจาง
รานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือ
รานท่ีตนเองคุยไดงาย 

-ปรับเปลี่ยนรานคาในการ
จัดซ้ือวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจาง 

   

3 เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ตางๆฝากมาชําระใหกับการเงิน แต
กลับนําเงินไปใชสวนตัว 

-ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระเงิน
ดวยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

   

4 มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พนักงานเจาหนาท่ี 

-มีการประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการคัดเลือกอยาง
โปรงใสและตรวจสอบได 

   

5 การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

-มีการทําทะเบียนควบคุม
การใชงานและการเบิกจาย
อยางเครงครัด                          

   

6 การใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน
ในแตละภารกิจ เชน น้ํามันมากเกิน
ความจําเปน 

-มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
 

   

 
 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไวแผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
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มาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ประจําป 2564 

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงานราชการ
และดําเนินการสรางจิตสํานึกแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุก           รูป
แบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงปองกัน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําป 2564 ดังนี้ 

 1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมประจําเดือนการประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

  2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฎเกณฑใหมๆ 

  3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนําไปสูการทุจริต ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะห
ปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

  4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเกิด
ความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหารซ่ึงเนน
การปลอดทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
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แบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด งบประมาณ

ในการกอสราง หรือมี การตรวจรับงานไมเปนไปตาม รูปแบบรายการ 
 

สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน - กํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด 

 -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนกอนการอนุมัติ 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือ

รานท่ีตนเองคุยไดงาย 
 

สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน -ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซ้ือวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับการเงิน แต

กลับนําเงินไปใชสวนตัว 
 

สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้กองทุนตางๆ มาชําระเงินดวยตนเองและรับ

ใบเสร็จทุกครั้ง 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ

พนักงานเจาหนาท่ี 
 

สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน -มีการประกาศรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกอยางโปรงใสและตรวจสอบ

ได 
 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถยนต ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

 
สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน -มีการทําทะเบียนควบคุมการใชงานและการเบิกจายอยางเครงครัด    

 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี   31 มีนาคม 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
โอกาส/ความเสี่ยง การใชทรัพยากรมากเกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน น้ํามันมากเกิน

ความจําเปน 
 

สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

� เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงาน -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
 
 
- เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง 
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ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หนวยงานท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................... 
วันท่ีเสนอขอ ……………………………………………………………...................................................................…….. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ผูรับผิดชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1……………………………………………………………………………. 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 


