
 

 
 
 
 

สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม 2563  - 31 มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   
อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 



 

สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ 1) 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
คำชี้แจง   แบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพ่ือติดตามผลและประเมินการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เมื่อได้ดำเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 
- มีนาคม  2564  แล้ว สถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร  โดยให้รายงานผลฯ  ภายในเดือน  เมษายน  2564  ให้ทำ
เครื่องหมาย    ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว  เหลือง  หรือแดง) เพียงช่องเดียว  ดังนี้ 

 สถานะสีเขียว    :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

 สถานะสีเหลือง  :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง  แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการที่เตรียมไว้ 

 สถานะสีแดง     :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพ่ิมขึ้น 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือ       
แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป ออกเป็น          
๓ สี   ไดแ้ก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ที่ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

ในป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1.จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานใหละเอียดชัดเจน 
และเผยแพรใหเจาหนาที่ใน  หน่วยงานได้
รับทราบและถือปฏิบัติใหเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
2.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มี
มาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
รวดเร็ว 
3.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการ
สามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 
4.กําชับใหเจาหนาที่ผูร้ับผิดชอบเสนอ
เร่ืองตามลำดับคาํขอ 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคาํขอ 
-การดำเนินการยืน่คำขออนุญาต 
ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ
สินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

 

100% 0% 0% 
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ที่ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

ในป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

 

5.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดย
เคร่งครัด 
6.เจ้าหน้าที่ต้องปฏบิัติงานด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 
7.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ
จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 
 
 
 

 

   

2 1.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากร
สามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 
2.เจ้าหน้าทีต่้องยึดกฎระเบียบโดย
เคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก 
การดำเนินการวนิัย เปน็ต้น 
 

100% 0% 0% 

 3.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ
จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตาม 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึน้  
6.จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความ
รูดนคุณธรรม จริยธรรม ใหความรู
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวของเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมใหความรเูก่ียวกับวินัยพนักงานส
วนทองถิ่นใหกับผูบริหารทองถิ่น และ     
เจาหนาที่ในหนวยงาน 
 
 

 100% 0% 0% 
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ที่ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

ในป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

3 1.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึก
ระยะทางและทะเบียนคุมการใช้น้ำมนั
เชื้อเพลิง 
2.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนราชการ 
3.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
ดูแลรถยนต์ส่วนราชการ  
4.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
5.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุก
เดือน 
6.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏบิัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด 
 
 
 

-อาจนำรถยนตส์่วนราชการไปใช้
ในเร่ืองส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้
บ้าน 
-อาจนำน้ำมนัจากรถยนตส์่วน
ราชการไปใช้ในรถยนตส์่วนตัว 

 

100% 0% 0% 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) 

❖ การรายงานผลการฝ้าระวังความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามผนบริหารความเสี่ยง 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตําแหนงหนาที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงขององค์การบริหารส่วน         
ตำบลเพ็กใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งได้วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปบบพฤติการณ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานะของความเสี่ยง การวิเคราะห์ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงในข้ันตอน
ที่ 1 -5 และได้มาตรการ  กิจกรรม แนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ และ
รายงานผลการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ภายในเดือน  เมษายน  2564 

 จากการรวบรวมข้อมูลผลดำเนินงานฯ ตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากทุกสำนัก/กอง  
ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินการบริหารความเสี่ยง ในมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตฯ เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล
การเฝ้าระวังความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ในขั้นตอนที่ 6 – 9 ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่  9  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือแก
ไขปญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป ออกเป็น ๓ สี 
ได้แก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

   สถานะสีเขียว : ไมเ่กิดกรณทีีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไขไดท้ันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ /กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
   สถานะสีแดง : เกิดกรณทีี่อยู่ในข่ายยังแกไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใชไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไมล่ดลงระดับความรุนแรง > 3 
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ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1.จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหละเอียด
ชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่ใน  
หน่วยงานไดร้ับทราบและถือปฏิบัติให
เป็นแนวทางเดียวกัน 

2.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มี
มาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และรวดเร็ว 

3.เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน ให้รับ
บริการสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

4.กําชับใหเจาหนาที่ผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามลำดับคําขอ 

5.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดย
เคร่งครัด 

6.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบ
ได้ 

7.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ
จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

-การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ
คําขอ 

-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต 
ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ
สินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 

 - - 
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ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

2 1.เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน ให้
บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

2.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดย
เคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 

-ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก 
การสอบคัดเลือก การดำเนินการ
วินัย เป็นต้น 

 - - 

 3.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ
จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 

4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม 

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  

6.จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให
ความรูด้านคุณธรรม จริยธรรม ให
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นใหกับ
ผู้บริหารทองถิ่น และเจาหนาทีใ่น
หน่วยงาน 

  - - 
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ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

สถานะความเสี่ยง 

3 1.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุด
บันทึกระยะทางและทะเบียนคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง 

2.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนราชการ 

3.มีการออกคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนราชการ  

4.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 

5.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุม
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็น
ประจำทุกเดือน 

6.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้
ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้
บ้าน 

-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วน
ราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว 

-อาจเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่ายส่วนน้ำมันที่เหลืออาจใส่ถัง
หรือทอนเป็นเงินสด 

 - - 

 

ขั้นตอนที่ ๗  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ 
ซึ่งในข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
  ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
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               ตารางท่ี ๗  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง              

              ๗.๑  (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

- 
 
 

- 
 

 

              ๗.๒  (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

- 
 
 

- 
 

 

             ๗.3  (สถานะสีเขียว  Green)  ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบ
คัดเลือก การดำเนินการวินัย เปน็ต้น 
 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

-อาจนำรถยนตส์่วนราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตัว หรือนำ
กลับไปใช้บา้น 
-อาจนำน้ำมนัจากรถยนตส์่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว 
 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
                ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สี
เหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1  - - 
2  - - 
3  - - 

 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
               ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซ่ึงหวงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับ 
หน่วยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับไดต้าม
ความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือน) 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   22  เมษายน  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โอกาส/ความเสี่ยง -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 

การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 
...................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน 1.จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให
ละเอียดชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่ใน  หน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติใหเป็นแนวทางเดียวกัน 
2.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว 
3.กําชับใหเจาหนาทีผู่้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคําขอ 
4.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 
5.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน 
ตรวจสอบได้ 
6.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 



-12- 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือน) 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   20  เมษายน  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ

ตำแหน่งหน้าที่ 
โอกาส/ความเสี่ยง -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การ
ดำเนินการวินัย เป็นต้น 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใ่หเหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 
...................................................................................................... 
 
 

ผลการดําเนินงาน 1.เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเม่ือ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือน) 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   20  เมษายน  2564 
หนวยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการภาครฐั 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้
บ้าน  
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใ่หเหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 
...................................................................................................... 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
2.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนราชการ  
3.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
4.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด 
 
 

หมายเหตุ : การดำเนินการขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวน
ตำบลเพ็กใหญ่ จะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔  


