
 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหา
ต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจจะน ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ ามันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัว

หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย  
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ ามัน เชื้อเพลิงของทาง

ราชการ  
- ก าหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง  
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ ามันทุกเดือน  
- ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ ามัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ ามัน  
- แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์  
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
√    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
  

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ ามัน เชื้อเพลิงของทาง
ราชการ  
-ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางท าบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง  
-จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน  
-มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ ามันทุกเดือน 

ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายรักพงษ์ รติคุณูปกร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย.2564 



 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเบียดบังเวลาราชการลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับ
บุตรหลาน 

มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด  
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ  
เป็นประจ าทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง  
-มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
√   เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................  
............................................................................ ........................... 
 
 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง  
-จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

ตัวช้ีวัด -ความส าเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

ผลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตทุกครั้งหากมีความจ าเป็นต้องออกนอกพ้ืนที่ใน
เวลาราชการ 

ผู้รายงาน นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์ ต าแหน่ง นิติกร 
สังกัด ส านักปลัด อบต. 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย.2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ของอบต. ถ่ายเอกสารเพ่ือประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 



 

 

 

 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะน ากระดาษของ
ทางราชการไป  
ใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ  
- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
- ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต้องก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด  
- ท าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส านักงาน  
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการใช้และการยืม  

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
√   เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
- มีการท าบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส านักงานก่อนทุกครั้ง  
- มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร  

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จในการจัดท าสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจ านวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร 

ผลการด าเนินงาน มีสมุดควบคุมการใช้ ในทุกๆครั้งที่มีการเครื่องถ่ายเอกสารต้องมีการลง
บันทึกไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 

ผู้รายงาน นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์ ต าแหน่ง นิติกร 
สังกัด ส านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย.2564 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับผลประโยชน์อย่างใด

อย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต 
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา  
-ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด  
-ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
-ประกาศเจตนารมณ์  
-ค าสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ า
เตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน  
-ก าชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ  
-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
-ลงโทษอย่างจริงจัง  
-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางท่ี
ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง กลาง 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
√   เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................... .......... 
....................................................................................................................  
 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -มีการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
-มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต  
-มีค าสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



 

 

-ผู้บริหารได้ก าชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการ
ทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง  

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จในการเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า 1 
ช่องทาง  

ผลการด าเนินงาน มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลายช่องทางท าให้
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องได้โดยง่าย เช่น ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค 
เป็นต้น 

ผู้รายงาน นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์ ต าแหน่ง นิติกร 
สังกัด ส านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย.2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การถูกแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ การเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ควบคุมก ากับดูแลให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง และ
บุคลากรใน อบต.ท่าจ าปา ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ 
รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 2. หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือ
น าไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
√   เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
....................................................................................................................  
.................................................................................................................... 
 



 

 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน ควบคุมก ากับดูแลให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง และ
บุคลากรใน อบต.ท่าจ าปา ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบ 

ผลการด าเนินงาน ยงัไมมี่เรื่องรอ้งเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์ ต าแหน่ง นิติกร 
สังกัด ส านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย.2564 


