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จัดทําโดยองคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
มกราคม  2563 



                                           คํานํา 
 
                   เหตุการณความเสี่ยงด$านการทุจริตเม่ือเกิดข้ึนแล$วจะส�งผลกระทบในทางลบต�อการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ป0ญหามักเกิดมาจากสาเหตุต�างๆ การป3องกันการทุจริต คือการแก$ไขป0ญหาการทุจริตอย�างยั่งยืน ซ่ึงเป4นหน$าท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู$บริหาร ทุกคน เป4นเจตจํานงของทุกองคกรท่ีร�วมกันต�อต$านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป4นวาระเร�งด�วนของรัฐบาล การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช$ในองคการบริหาร
ส�วนตําบลไห โดยใช$แนวทางปฏิบัติตามคู�มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงจัดทําโดยสํานักปลัด องคการ
บริหารส�วนตําบลไห  เดือนมกราคม 2564 จะช�วยเป4นหลักประกันในระดับหนึ่งได$ว�าการดําเนินงานขององคการ
บริหารส�วนตําบลไห จะไม�มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม�คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบป0ญหาจะน$อย
กว�าองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเป4นความเสียหายท่ีน$อยกว�าองคกรท่ีไม�มีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช$ เพราะได$มีการเตรียมการป3องกันล�วงหน$าไว$ โดยจัดให$เป4นส�วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม�ใช�การเพ่ิมภาระงานแต�อย�างใด 
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             ในการประชุมคณะทํางานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 
2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการําาเนินงานท่ีอาจก�อให$เกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว�าง ผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวมขององคการบริหารส�วนตําบลไห ป@ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
            1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
                1.1 Corrective : แก$ไขป0ญหาท่ีเคยรับรู$ว�าเกิดสิ่งท่ีมีประวัติอยู�แล$วทําอย�างไรจะไม�ให$เกิดข้ึนซํ้าอีก  
                1.2 Detective : เฝ3าระวังสอดส�องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงท าอย�างไรจะตรวจพบต$องสอดส�องต้ังแต�
แรกต้ังข$อบ�งชี้บางเรื่องท่ีน�าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให$ข$อมูลเบาะแสนั้นแก�ผู$บริหาร  
                1.3 Preventive : ป3องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีจะนําไปสู�การสุ�มเสี่ยงต�อการกระทําผิด ในส�วนท่ี
พฤติกรรมท่ีเคยรับรู$ว�าเคยเกิดมาก�อน คาดหมายได$ว�ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ$ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู$ว�าทําไป
แล$วมีความเสี่ยงต�อการทุจริต จะต$องหลีกเลี่ยงด$วยการปรับ Workflow ใหม� ไม�เป[ดช�องว�างให$ทําการทุจริตเข$ามา
ได$อีก  
                1.4 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและป3องกันป3องปราม ล�วงหน$าใน
เรื่องประเด็นท่ีไม�คุ$นเคย ในส�วนท่ีเป4นป0จจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการล�วงหน$าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
           2. ขอบเขตควํามเส่ียงกํารทุจริต ประกอบด$วย  
               2.1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด$านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข$อง 
               2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด$านการจัดชื้อ จัดจ$าง  
               2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด$านภารกิจหลักตามอํานาจหน$าท่ีของหน�วยงาน 
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                 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห�สถานะความเส่ียง 
                 ข้ันตอนท่ี 2 ให$นําข้ันตอนย�อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส$ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช�องสีไฟ 
จราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
                 สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับตํ่า 
                 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช$ความรอบคอบระมัดระวังในระหว�าง    
                                      ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได$  
                 สถานะสีส$ม     : ความเสี่ยงระดับสูง เป4นกระบวนงานท่ีมีผู$เก่ียวข$องหลายคน หลายหน�วยงาน   
                                      ภายในองคกร มีหลายข้ันตอนจนยากต�อการควบคุม หรือไม�มีอํานาจควบคุมข$าม 
                                      หน�วยงานตามหน$าท่ีปกติ  
                 สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป4นกระบวนงานท่ีเก่ียวข$องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม� 
                                      รู$จักไม�สามารถตรวจสอบได$ชัดเจน ไม�สามารถกํากับติดตามได$อย�างใกล$ชิด หรือ 
                                      อย�างสมํ่าเสมอ 
 

ตาราง 2  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 
 

ข้ันตอนย�อยท่ีมีความเส่ียงต�อการทุจริต เขียว เหลือง ส1ม ดง 

1.  การจัดซ้ือจัดจ$างข้ันตอนการจัดทําร�าง
ขอบเขตงาน 

  
� 

  

2.การจัดซ้ือจัดจ$างข้ันตอนการกําหนดราคา
กลาง 

   
� 

 

3.การจัดซ้ือจัดจ$างข้ันตอนการตรวจการจ$าง
ตรวจรับพัสดุ 

   
� 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

แดง สม้ เหลือง เขียว 
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           ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกส�ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) คือการกําหนดค�าคะแนนความเสี่ยง ของ
ป0จจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจําเป4นของการเฝ3าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความ
รุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  
                       3.1 ระดับความจําเป?นของกํารเฝABาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
                        - ถ$าเป4นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว�ากิจกรรม หรือ                
                          ข้ันตอนนั้น เป4น MUST หมายถึงมีความจ าเป4นสูงของการเฝ3าระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ี      
                          ต$องทําการป3องกัน ไม�ดําเนินการไม�ได$ ค�าของ MUST คือ ค�าอยู�ในระดับ 2 หรือ 3  
                       - ถ$าเป4นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป4นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว�า   
                         กิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป4น SHOULD หมายถึงมีความจําเป4นตํ่าในการเฝ3าระวังความ เสี่ยง 
                         การทุจริต ค�าของ SHOULD คือ ค�าท่ีอยู�ในระดับ 1 เท�านั้น  
                     3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
                       - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข$องกับ ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียStakeholders รวมถึง   
                         หน�วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข�าย ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3  
                       - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข$องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได$ลดรายจ�าย   
                         เพ่ิม Financial ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3  
                       - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต�อผู$ใช$บริการ กลุ�มเป3าหมาย  
                         Customer/User ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3  
                       - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต�อกระบวนงานภายใน InternalProcess  
                         หรือกระทบด$านการเรียนรู$ องคความรู$ Learning & Growth ค�าอยู�ท่ี 1  หรือ 2  
 
 
 
 
          ตารางท่ี 3   SCORING ทะเบียนข1อมูลท่ีต1องเฝABาระวัง (ตารางงเมทริกส�ระดับควํามเส่ียง (Risklevel     
                          matrix) 

ข้ันตอนย�อยท่ีมีความเส่ียงต�อการทุจริต 
ระดับความจําเป?น 

การเฝKาระวัง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 
ค�าความเส่ียงรวม 
(จําเป?นXรุนแรง) 

1.การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการจัดทําร�าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

2 1 2 

2.การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการกําหนด 
ราคากลาง 

2 2 4 

3.การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการตรวจ 
การจ$าง ตรวจรับพัสดุ 

2 2 4 
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               ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 
                ข้ันตอนท่ี 4 ให$นําค�าความเสี่ยงรวม (จําเป4น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมิน การ
ควบคุมการทุจริต ว�ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู�ในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส�อง เฝ3าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบ�งเป4น 3 ระดับดังนี้  
                ดี     : จัดการได$ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม�กระทบถึงผู$ใช$บริการ/ผู$รับมอบผลงาน 
                        องคกรไม�มีผลเสียทางการเงิน ไม�มีรายจ�ายเพ่ิม 
               พอใช$ : จัดการได$โดยส�วนใหญ� มีบางครั้งยังจัดการไม�ได$ กระทบถึงผู$ใช$บริการ/ผู$รับมอบ  
                         ผลงานองคกรแต�ยอมรับได$ มีความเข$าใจ 
               อ�อน   : จัดการไม�ได$ หรือได$เพียงส�วนน$อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ�าย มีผลกระทบ 
                         ถึงผู$ใช$บริการ/ผู$รับมอบผลงาน และยอมรับไม�ได$ ไม�มีความเข$าใจ 
 
 
          ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินควบคุมความเส่ียง 
 

คุณภาพ
การจัดการ 

ค�าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
 

 
ข้ันตอนย�อยท่ีมีความเส่ียงต�อการทุจริต 

 
ค�าความเส่ียง

ระดับต่ํา 
ค�าความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
ค�าความเส่ียง

ระดับสูง 
การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการจัดท า TOR  ดี ตํ่า(1) คอนข$างตํ่า(2) ปานกลาง(3) 
การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการก าหนดราคากลาง  พอใช$ ค�อนข$างตํ่า(4) ปานกลาง(5) ค�อนข$างสูง(6) 
การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการตรวจการจ$าง 
ตรวจรับพัสดุ 

อ�อน 
ปานกลาง(7) ค�อนข$างสูง(8) สูง(9) 
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                   ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 
                    ข้ันตอนท่ี 5 ให$เลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในข้ันตอนท่ี 4 ท่ีอยู�ในช�องค�าความเสี่ยงระดับสูง หรือค�าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 
6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช�องสูง 9 ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก�อนเป4นอันดับแรก  
                    จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล�าว พบว�า ค�าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู�ในระดับ 
2- 4 หรืออยู�ในระดับความเสี่ยงตํ่า – ค�อนข$างตํ่า คุณภาพการจัดการอยู�ในระดับ ดี – พอใช$ การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจะอยู�ในระดับเฝ3าระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
 
                   ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝKาระวังความเส่ียง 
                    ข้ันตอนท่ี 6 เพ่ือติดตามเฝ3าระวัง เป4นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป4นการสร$างตะแกรงดัก เพ่ือเป4นการยืนยันผลการ
ป3องกันหรือแก$ไขป0ญหามีประสิทธิภาพมากน$อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ การเฝ3าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ต�อไป ออกเป4น 3 สี ได$แก� สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 
  ตารางท่ี  6  ตารางจัดทํารายงานผลการเฝKาระวังความเส่ียง 

 

 
 

สถานะสีเขียว    : ไม�เกิดกรณีท่ีอยู�ในข�ายความเสี่ยง ยังไม�ต$องทํากิจกรรมเพ่ิม  
          สถานะสีเหลือง   : เกิดกรณีท่ีอยู�ในข�ายความเสี่ยง แต�แก$ไขได$ทันท�วงที ตามมาตรการ โยบาย  

                      โครงการ กิจกรรมท่ีเตรียมไว$ แผนใช$ได$ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลงค�า  
                      ความเสี่ยงรวมไม�เกินระดับ 6 

                    สถานะสีแดง      : เกิดกรณีท่ีอยู�ในข�ายยังแก$ไขไม�ได$ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม    
                                           เพ่ิมข้ึน แผนใช$ไม�ได$ผล ค�าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง แนวทางบริหารจัดการความเส่ียง 
 

7.1 (สถานะสีแดง Red) ค�าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู�ในระดับ 
                เกินกว�า การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
          7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค�าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู�ใน 
               ระดับ เกิดข้ึนแล$วแต�ยอมรับได$ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
          7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค�าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค�าความเสี่ยงรวม 
               อยู�ใน ระดับยังไม�เกิด ควรเฝ3าระวังต�อเนื่อง 

 
ตารางท่ี 7 แนวทางบริหารจัดการความเส่ียงการดําเนินงานท่ีอาจก�อให1เกิดทุจริต หรือ 

การขัดกัน ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวมขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ระบุความเส่ียงด1านการดําเนินงานท่ีอาจ

ก�อให1เกิดการทุจริต 
ค�าประเมิน

ความเส่ียงรวม 
แนวทาง/กิจกรรมบริหารความเส่ียง 

1. การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการจัดทําร�าง    
   ขอบเขตงาน (TOR) 

2 

2. การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการกําหนด   
   ราคากลาง 

4 

3. การจัดซ้ือจัดจ$าง ข้ันตอนการตรวจการ    
   จ$าง การตรวจรับพัสดุ 

4 

-จัดทําแนวทางการป3องกันผลประโยชน 
ทับซ$อนกรณีการจัดซ้ือจัดจ$าง ประจําป@ 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
-การสร$างการมีส�วนร�วมเพ่ือป3องกันและเฝ3า 
ระวังการทุจริต เช�น พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช�องทางการ 
ร$องเรียนการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  
- กิจกรรมเสริมสร$างความตระหนักรู$ด$านการ 
ดําเนินนโยบายการต�อต$านการทุจริตแก� 
พนักงานในองคกร เป4นต$น 
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               ขั้นตอนที่  8  การจัดทํารายการบริหารความเสี่ยง 
                การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
ประเภท 

กลยุทธ� ดําเนินงาน การเงิน กฎหมาย 
ป[จจัยความเสี่ยง โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล/
ระดับ 

แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน การดําเนินการ/
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู� 

ผู1รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

 �  � ความรู$ความเข$าใจ 
ในระเบียบการดซื้อ 

จัดจ$างอีกทั้ง 
ผลประโยชนทับ

ซ$อนในการจัดซื้อจัด
จ$าง 

 

  2-4 ส�งบุคลากรที่
เกี่ยวข$องเข$ารับ 
การศึกษาอบรม 

เพิ่มเติม 
 

- จัดทํามาตรการ
ประกาศแนวทางการ
ป3องกันผลประโยชนทับ
ซ$อนกรณีการจัดซื้อจัด
จ$างประจําป@ 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
- อยู�ระหว�างการ
ดําเนินการส�งบุคลากร
เข$ารับการอบรมเพิ่มเติม 
 

การปฏิบัติงานที่
ยังขาดความรู$
ความเข$าใจใน
ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ$าง 

ทุกส�วน
ราชการ 
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               ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
                เม่ือมีการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงแล$วข้ันต�อไปท่ีต$องดําเนินการ คือ การรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงหากยังคงมีความเสี่ยงท่ีเหลืออยู�ควรมีการดําเนินมาตรการป3องกัน 
ความเสี่ยงในลําดับต�อไป 
 

แบบรายงายผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต : ขององคการบริหารส�วนตําบลเตาไห  
(เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน�วยงานท่ีประเมิน : องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง จัดทํามาตรการประกาศแนวทางการป3องกันผลประโยชน 

ทับซ$อนกรณีการจัดซ้ือจัดจ$าง ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เหตุการณ�ความเส่ียง พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างขาดความรู$ความเข$าใจในระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ$าง อีกท้ังผลประโยชนทับซ$อนในการจัดซ้ือจัดจ$าง 

สถานการณ�การดําเนนิการจดัการความ
เส่ียง 

�ยังไม�ได$ดําเนินการ 
�เฝ3าระวัง และติดตามต�อเนื่อง 
�เริ่มดําเนินการไปบ$าง แต�ยังไม�ครบถ$วน 
�ต$องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม�ให$เหมาะสม 
�เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) ............................................... 

ตัวช้ีวัด -จํานวนเรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$าง 
ผลการดําเนินงาน - มีการจัดทําแนวทางการป3องกันผลประโยชนทับซ$อน 

- ยังไม�มีเรื่องร$องเรียนจากการจัดซ้ือจัดจ$าง 
ผู1รายงาน นางสาวนภาวรรณ  แก$วชิน 
สังกัด กองคลัง  องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
วันเดือนป�ท่ีรายงาน 1  เมษายน  2564 
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แบบรายงายผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต : ขององคการบริหารส�วนตําบลเตาไห  
(เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน�วยงานท่ีประเมิน : องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง จัดทําโครงการฝ�กอบรมให$ความรู$ด$ายกฎหมายสําหรับการทํางาน 
เหตุการณ�ความเส่ียง พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างขาดความรู$ความเข$าใจในระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจ$าง อีกท้ังผลประโยชนทับซ$อนในการจัดซ้ือจัดจ$าง 
สถานการณ�การดําเนนิการจดัการความ
เส่ียง 

�ยังไม�ได$ดําเนินการ 
�เฝ3าระวัง และติดตามต�อเนื่อง 
�เริ่มดําเนินการไปบ$าง แต�ยังไม�ครบถ$วน 
�ต$องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม�ให$เหมาะสม 
�เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) ............................................... 

ตัวช้ีวัด -พนักงานมีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
ผลการดําเนินงาน -ยังไม�ได$ดําเนินการ 
ผู1รายงาน นางสาวภาวิณี  แก$วแก�น 
สังกัด สํานักปลัด  องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
วันเดือนป�ท่ีรายงาน 1  เมษายน  2564 
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แบบรายงายผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต : ขององคการบริหารส�วนตําบลเตาไห  
(เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน�วยงานท่ีประเมิน : องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง จัดทําโครงการฝ�กอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให$กับคณะผู$บริหาร 

สมาชิกสภา ข$าราชการ ลูกจ$างและพนักงานจ$าง 
เหตุการณ�ความเส่ียง พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างขาดความรู$ความเข$าใจในระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจ$าง อีกท้ังผลประโยชนทับซ$อนในการจัดซ้ือจัดจ$าง 
สถานการณ�การดําเนนิการจดัการความ
เส่ียง 

�ยังไม�ได$ดําเนินการ 
�เฝ3าระวัง และติดตามต�อเนื่อง 
�เริ่มดําเนินการไปบ$าง แต�ยังไม�ครบถ$วน 
�ต$องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม�ให$เหมาะสม 
�เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) ............................................... 

ตัวช้ีวัด -พนักงานมีทัศนคติ และค�านิยมท่ีดีในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
ผลการดําเนินงาน -ดําเนินการแล$วเสร็จ 
ผู1รายงาน นางสาวภาวิณี  แก$วแก�น 
สังกัด สํานักปลัด  องคการบริหารส�วนตําบลเตาไห 
วันเดือนป�ท่ีรายงาน 1  เมษายน  2564 

 
 


