
 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

ค าอธิบาย 

          ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน 

          * ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

                   ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 

                   ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก 

                   ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

          ** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

                   ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/ัันมมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับท่ีรุนแรง 

                   ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/ัันมมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับท่ีไม่รนุแรง 

                   ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

  



 

 

                                                                                                                                                           -๒- 

ล าดับที่ ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๒  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๑ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิมีัิเศษ
อย่างเคร่งครัด                               
๒. ควบคุม ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง                                              
๓. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านััสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมัันม์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง                             
๔. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม ัระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย.๒๕๖๓ กองคลัง 



                                                                                                    

 

                                                                                                       -๓- 

ล าดับที่ ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

๒ การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

๒ 

  

  

  

      

๑ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมอย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย.๒๕๖๓ ส านักปลัด/กอง
ช่าง/กองคลัง 

๓ การเอื้อผลประโยชน์ต่อัวกั้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๑ ๑.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณมรรม 
จริยมรรมเัื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย.๒๕๖๓ ส านักปลัด/กอง
ช่าง/กองคลัง 

  



 

 

 

-๔-. 

ล าดับที่ ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
* ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
(กรอกตัวเลข ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓) 

** ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (กรอก
ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ 
๓) 

   ๒ 

 

 

๒ 

 

  

๑ 

 

 

๑ 

 

๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประัฤติมิชอบเัื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประัฤติมิชอบให้ครอบคลุม และ
ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้นเัื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย.๒๕๖๓ ส านักปลัด/กอง
ช่าง/กองคลัง 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
การแสดงผลหนา้เวบ็ไซตจ์ะสมบูรณ์ท่ีสุดบนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox บนความละเอียด

หนา้จอขนาดไม่ต ่ากวา่ 1366x768 pixel และไม่เกิน 1600x1200 pixel  

©สงวนลิขสิทธ์ิ 2562 โดย บริษทั ดงัภูมิ จ  ากดั 
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