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บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานธุรการ สํานักปลัด   สังกัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๒๕ 

ที ่ นม ๗๓๖๐๑/66                                               วันที ่  ๑   เมษายน  ๒๕๖๕ 

เร่ือง  รายงานการดําเนินการดานจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 เรื่องเดิม 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ประเด็น ยุทธศาสตรท่ี ๔ ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ดวยการยกระดับธรรมาภิบาลเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใสมีแนวทางในการปองกันความ
เสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิด การทุจริต รวมท้ังสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนไดอันจะสงผลตอการยกระดับคาดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ใหดียิ่งข้ึน ท้ังในระดับชาติและระดับ
สากล พรอมท้ัง สนองตอบนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินมีธรรมาภิบาลและการ
ปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น  
 

 ขอเท็จจริง 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในป พ.ศ.๒๕6๕ ขอ ๐๓๗ รายงานการ
ดําเนินการเพ่ือ จัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงาน เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ขอ ๐๓๖ เปนการดําเนินการในป พ.ศ.๒๕6๕  

 

 ขอพิจารณา 
๑. เห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 ๒. เห็นควรเผยแพรรายงานการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตทางเว็บไซตองคการบริหาร

สวนตําบลกุดจอก เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและโปรดแจงพนักงานทุกสวนไดทราบตอไป  

   

  (ลงชื่อ) 
                                      (นายชานน  ไกรกลาง) 

                                     ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

         (ลงชื่อ)  
         (นายณัฐพร  หนวงกระโทก) 

         รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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ตามบันทึกขอความเรื่อง  รายงานการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันท่ี    ๑  เมษายน  2565 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

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

          (ลงชื่อ)พันจาเอก  
       (ธัญพิสิษฐ  เพ็งที) 

                                           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก    

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

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

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

           
                                               (ลงชื่อ)  
                                                        (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)                                        
                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  



  การวิเคราะห เพ่ือดําเนินการจัดการความเส่ียงการสุจริต                   
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

  

จุดแข็ง (Strength : S) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

(1) มีการแบงโครงสรางการบริหารภายในท่ีชัดเจน และมีคําสั่งมอบหมาย เจาหนาท่ีในทุกระดับ  

(๒) มีการแตงตั้งคณะกรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และสวนราชการ
ในสังกัดวาเปนไป ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ  

(๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เชน กําหนดเจาหนาท่ีรับ
เงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไมใหอยูในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว  

(๔) มีการกําหนดนโยบาย มาตรการ เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินการ
ตามประกาศเรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารราชการ  

(๕) ผูบริหารใหความสําคัญเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  

(๖) มีการประชุมผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือติดตามงาน แจงขอราชการ 
นโยบาย และระเบียบกฎหมายตางๆ  

(๗) มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ และผลการดําเนินงาน ทางสื่อตางๆ  

จุดออน (Weaknesses : W) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

       (1) ขาดเจาหนาท่ีประจํางานจัดเก็บรายได เพ่ือทําหนาท่ีในงานภาษีทรัพยสิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐาน
การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได ฯลฯ  

สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   
 (๑) ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดใหมีกลไกในการปองกันการทุจริต ประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา "รัฐตองสงเสริม สนับสนุนและใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ท้ังในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและ กลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและขจัด
การทจริตและประพฤติมิชอบ ดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวม ใน
การรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” มาตรา ๗๖ "รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน ท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืน ให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยหนวยงานของรัฐ ตองรวมมือและ ชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชน สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ี ของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการ
ประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือก ปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ"  

(๒) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๗/๕๓ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอ ๑ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมมา    
ภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัด ก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได  

(3) การขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถือเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความ
ตระหนักท่ีจะกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  
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(๔) การกําหนดใหทุกหนวยงานตองประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเปนโอกาสท่ีทุกหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพ่ือปรับการทํางาน และการบริหารงานองคกรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ี ป.ป.ช. กําหนด เพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีโปรงใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณท่ีดีกับ
องคกร  

(๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน มากข้ึน ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุมคา  

อุปสรรค (Threat : T) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก       
  (1) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเร่ืองขาดความชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานอาจจะทําใหเกิดการสุม
เสี่ยงตอการทุจริต ได เชน การกําหนดราคากลาง ซ่ึงพัสดุบางรายการมิไดมีการกําหนดไวในประกาศของกระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง หรือพาณิชยจังหวัด  

  



รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดานผลประโยชนทับซอน การประเมิน
ความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบและดานผลประโยชนทับซอน เปนการ ประเมินระดับโอกาสท่ี
จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห และจัดลําดับความเสียง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการ ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบและ ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  

            
              - เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยง  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง โอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย โอกาสเกิดข้ึนนอย 
1 นอยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก 
0 ไมมี ไมมีโอกาสเกิดข้ึน 

 
              - เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยรายแรง ไลออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยรายแรง  ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไมรายแรง  ลดเงินเดือน 
2 นอย ลงโทษทางวินัยไมรายแรง  ตัดเงินเดือน 
1 นอยมาก ลงโทษทางวินัยไมรายแรง  ภาคทัณฑ 
0 ไมมี ไมมีผลกระทบ 

   

ระดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนนระดับความเสี่ยง คําอธิบาย 

4 สูงมาก 19 - 25 จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 

และประเมินซํ้า 

3 เสี่ยงสูง 13 – 18 จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 

ความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

2 ปานกลาง 7 - 12 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมปองกัน ไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ียอมรับไมได 

1 นอย 1 - 6 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือใหเกิด
ความเสี่ยง 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  
 

ลําดับ 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการ เกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
คะแนนโอกาส 

* 
ผลกระทบ 

 
ลําดับความเสี่ยง 

1 การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 3 3 9         2 
2 การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 3 2 6 1 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตามระเบียบ 3 3 9 2 
4 การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ 3 3 9 2 
5 การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของราชการไป

ใช ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  
3 3 9 2 

 

เกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  
จากตารางการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน ๒ ระดับ คือ  
ระดับความเส่ียงนอย 
(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือไมใหเกิดข้ึน ไดแก การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของราชการ
ไปใชประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  

ระดับความเส่ียงปานกลาง  

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ียอมรับไมได ไดแก 
การเอ้ือ ประโยชนตอ พวกพอง การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตาม 

ระเบียบ และการเบิกจาย งบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ  
 

การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดานผลประโยชนทับซอน (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถีท่ีจะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบ ของแตละปจจัย 
เสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจาณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง 
ตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทํา
ใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก    
จึงกําหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน ๕ ประเด็นหลัก
ประกอบดวย  

• ประเด็นท่ี ๑ การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทางราชการไปใชประโยชนสวนตนหรอืผูอ่ืนใชทรัพยสินของ
ทางราชการ เชน น้ํา ไฟฟา โทรศัพท รถยนต หรือวัสดุสํานักงาน เพ่ือประโยชนของทางราชการเทาท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน  

ประเด็นท่ีตองประเมินความเสี่ยง - การใชรถราชการท่ีไมถูกตองตามระเบียบ  

 

 

 

 

 

 



-3- 

มาตรการจัดการความเส่ียง  

๑. ใชทรัพยสินของทางราชการ เชน น้ํา ไฟฟา โทรศัพท รถยนต หรือวัสดุสํานักงาน เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน          
 ๒. ไมเบียดบัง ยักยอกทรัพยสินของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  

๓. ระมัดระวังไมใหทรัพยสินของทางราชการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร การซอมแซมหรือ
บูรณะถือเปน ความจําเปนตองกระทําตามความเหมาะสม      
  ๔. ปฏิบัติงานดวยความอุสาหะ พากเพียร อุทิศตน      
  ๕. ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ      
  ๖. ไมใชเวลาราชการเพ่ือไปทํางานภายนอก 

 

 

ประเด็นความ
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

 

 

ปจจัยเสี่ยง 

 

 

วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ระดับความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

การเบียดบังทรัพยสินหรือ
เวลาของทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

1. การใชรถราชการไม
เปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไว 

1. ใชรถราชการไม
ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการใชรถยนต
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2563 

เพ่ือใหการใชรถ
ราชการเปนไปตามท่ี
ระเบียบกฎหมายและ
ปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

        9   ปานกลาง       2 

  
ผลการวิเคราะหความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบและดานผลประโยชนทับซอน  
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและดานผลประโยชนทับ

ซอน 

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  
 

การใชรถราชการไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว  
 

ลําดับท่ี ๒  
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ียอมไมได 

 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ดานผลประโยชนทับซอน องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก นําผลท่ีไดมากําหนดมาตรการ วิธีการ
ควบคุมเพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดาน ผลประโยชนทับซอน ตาม
นโยบายสําคัญ เรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงกําหนด
มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยใน ๕ ประเด็น คือ  
ประเด็นท่ีตองประเมินความเสี่ยง  
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๑. การใชรถราชการไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว  

๒. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน  

๓. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง  

๔. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  

๕. การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ 

นําประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะห 
ความเสี่ยงมา จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  

คณะกรรมการประเมินความเส่ียง       
  1.  พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน 
  ๒.  นายชานน  ไกรกลาง   หัวหนาสํานักปลัด อบต.   กรรมการ 
  ๓.  นางนันทนภัส  ตระกูลเสถียร  ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวศรีมนัส  สืบมา  นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ/เลขานุการ 



ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับท่ี ๒ ปญหาสําคัญและพบบอย 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน    การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาราชการไปใชประ 

โยชนสวนตน 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

การใชรถราชการไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวใช
รถไมขออนุญาต และใชรถออกนอกเขตอนุญาต  

มาตรการปองกันไมใหเกิดการทุจริต ออกมาตรการการควบคุมการใชรถสวนกลาง 
ลําดับความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี ๒  
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม 
ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ี
ยอมไมได 

สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนถูกตอง
ปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสม 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน 
 

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
- จัดทําระเบียบการใชรถยนตสวนกลาง 
รถจักรยานยนตสวนกลาง 

ตัวชี้วัด - ตรวจสอบไมลรถยนตตอจํานวนการปฏิบัติหนาท่ี 
- สมุดควบคุมการใชรถยนตสวนกลาง 
- ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นายชานน  ไกรกลาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
วันเดือนปท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 
 

  



ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับท่ี ๒ ปญหาสําคัญและพบบอย 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน    การใชอํานาจเรียกรับผลประโยชน 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

รับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาให
ไปชวยเหลือหนวยงานภายนอกอาจรับเงินคา
สมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ 

มาตรการปองกันไมใหเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทําอยาง 
ใกลชิด/สอบทาน/กําชับใหปฏิบัติตามระเบียบ  

ลําดับความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี 1 
(1) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม 
เพ่ือไมใหเกิดข้ึน 

สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนถูกตอง
ปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสม 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน 
 

- ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน             
- ประกาศคูมือผลประโยชนทับซอน                    
- ประกาศแผนบริการความเสี่ยง  
- จัดทําคําสั่ง / ประกาศ 

ตัวชี้วัด - การใหความรู/การอบรมตามโครงการ/หนวยงาน 
สงเสริมและพัฒนาตอตานการทุจริต  

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นายชานน  ไกรกลาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
วันเดือนปท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

  
 

  



ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับท่ี ๒ ปญหาสําคัญและพบบอย 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน    การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

ใชตําแหนงหนาท่ีราชการเพื่อใหไดมาซึ่ง 
ผลประโยชนสวนตน ไมวาจะเปนของขวัญ รางวัล 
ความกาวหนา หรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ 

มาตรการปองกันไมใหเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทําอยาง 
ใกลชิด/สอบทาน/กําชับใหปฏิบัติตามระเบียบ  

ลําดับความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี ๒  
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม 
ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ี
ยอมไมได 

สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนถูกตอง
ปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสม 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน 
 

- ประกาศคูมือผลประโยชนทับซอน                    
- ประกาศแผนบริการความเสี่ยง  
- ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

ตัวชี้วัด - การใหความรู/การอบรมตามโครงการ/หนวยงาน 
สงเสริมและพัฒนาตอตานการทุจริต  

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นายชานน  ไกรกลาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
วันเดือนปท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 
  



ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับท่ี ๒ ปญหาสําคัญและพบบอย 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน    กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดถูกตองเนื่องจาก
ผูรับจางเสนอเอกสารเพ่ือการพิจารณาไมถูกตอง
ครบถวน 

มาตรการปองกันไมใหเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทําอยาง 
ใกลชิด/สอบทาน/กําชับใหปฏิบัติตามระเบียบ  

ลําดับความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี ๒  
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม 
ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ี
ยอมไมได 

สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนถูกตอง
ปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสม 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัด - การใหความรู/การอบรมตามโครงการ/หนวยงาน 
สงเสริมและพัฒนาตอตานการทุจริต  

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นายชานน  ไกรกลาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
วันเดือนปท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

  
  



ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับท่ี ๒ ปญหาสําคัญและพบบอย 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน    การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงินไมครบถวน 

มาตรการปองกันไมใหเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทําอยาง 
ใกลชิด/สอบทาน/กําชับใหปฏิบัติตามระเบียบ  

ลําดับความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี ๒  
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม 
ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ี
ยอมไมได 

สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนถูกตอง
ปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสม 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖3 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 

ตัวชี้วัด - การใหความรู/การอบรมตามโครงการ/หนวยงาน 
สงเสริมและพัฒนาตอตานการทุจริต  

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นายชานน  ไกรกลาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
วันเดือนปท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

  
น 

  



 

กิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันสากล (ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance  
เนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 

ในวันท่ี 9 ธันวาคม ๒๕๖๔  

ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฎิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ขาราชการและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลเขารวม จํานวน 35 คน 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกาศเจตนารมณวาจะประพฤติปฏิบัติตน 

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมกระทําการทุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และคณะพรอมดวยขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง เขารวมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น “Zero 

Tolerance “ รวมกัน ในวันแถลงนโยบาย ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

ในวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๕ ในวันอังคารท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ชั้น ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ในวันท่ี 18  มีนาคม ๒๕๖5 เนื่องในวันทองถ่ินไทย  ณ บริเวณหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

โดยมีผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

เขารวมกิจกรรมจํานวน 53 คน 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกยองคุณความดีสําหรับผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชน ดีเดน 

 

 
 

 

 

 

 

 


