
ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

๑ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏบิติังาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

* การเข้าร่วมประชุมในวาระ
ต่างๆ

* ความเข้าใจในการส่ือสารท่ี
อาจคลาดเคล่ือน

* สมาชิกฯละเลยไม่ให้
ความส าคัญต่อการประเข้า
ร่วมประชุม

 พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * รายงานการประชุม/
เอกสารลงนามการประชุม

๒ มาตรการ"จัดใหม้ีช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปง่แดง"

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 *จ านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์

๓ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายให้
ประชาชนได้รับทราบ

* การจัดท ารายงานทางการ
เงินผ่านระบบส่วนกลาง       
 * การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ส่วนกลางอบต.

* การจัดท าข้อมูลผิดพลาด * เจ้าหน้าท่ีขาด
ประสบการณ์และความ
รอบคอบในการด าเนินงาน

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

การปฎบิติัหน้าที่อย่าเงเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * รายงานผลการใช้จ่าย
ประจ าปี

๔ โครงการมาตรการออกค าส่ังมอบหมายของ
 นายก อบต. ปลัด อบต.และหวัหน้าส่วน
ราชการ อบต.โปง่แดง

* การออกหนังสือค าส่ัง
ภาระกิจต่างๆ

* การใหสิ้นบนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ * เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน

* พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒       
          * พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยก ารปอ้งกันและ
ปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
การขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วน
บคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม

การปฎบิติัหน้าที่อย่าเงเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * หนังสือค าส่ังมอบหมาย
งานฯ

๕ มาตรการ"แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน"

* การออกหนังสือค าส่ัง
แต่งต้ังผู้ปฎบิติัหน้าท่ี

* การใหสิ้นบนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ * ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน ระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        
  * เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน

พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยก ารปอ้งกันและ
ปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
การขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วน
บคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม

* การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี                 
 * มีการติดตามงานความ
คืบหน้าโครงการจาก
ผู้บงัคับบญัชา

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 จ านวนเร่ืองร้องเรียน

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

ผู้รับผิดชอบประเมนิความเส่ียง : ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง                 ผู้รายงาน : นางสาวอรษา  เชื้อจนัทกึ (หวัหนา้ส านกัปลัด)...........................................................



ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๖ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  * การจัดอบรมใหค้วามรู้ การเบกิ-จ่ายตามจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                       
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย

๗ มาตราการ"ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ"

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.                   
 * การใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบ

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

* เจ้าหน้าท่ีขาด
ประสบการณ์และความ
รอบคอบในการด าเนินงาน

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานตามที่
หน่วยงานภายนอกร้องขอ

๘ กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

* ส่งบคุลากรเข้ารับการรับ
อบรม

*เอกสารการ เบกิ-จ่าย
เดินทางไปราชการ

* การเบกิ-จ่าย เกินความ
เปน็จริง

* พระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
และแก้ไขเพิม่เติมฉบบัท่ี๙พ.ศ. 
๒๕๖๐                                  
  * ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
และแก้ไขเพิม่เติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารประกอบการ 
เบกิ-จ่าย

๙ โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี

* การด าเนินการตามแผนท่ี
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ความพร้อมในการจัดเตรียม
เอกสารของหน่วยรับตรวจ

* เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และ
รอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่
ด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์
ปฎบิติัการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 
๒๕๖๑

* หน่วยตรวจสอบแจ้ง
แผนการตรวจใหห้น่อยรับ
ตรวจทราบเพือ่ใหเ้ตรียม
ความพร้อมของข้อมูลที่จะ
ตรวจสอบ

* การด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ        
 * ผลการติดตามงานของ
หน่วยรับตรวจ            
ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ

๑๐ มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒

* การประสานงานและ
สนับสนุนงบจากหน่วยงาน
ภายนอก

ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่
งบประมาณของอปท.

* การประสานงาน พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ * ผู้บงัคับบญัชามีส่วนร่วมใน
การควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * โครงการใดๆที่ได้รับ
การสนุบสนุน

ผู้รับผิดชอบประเมนิความเส่ียง : ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง                 ผู้รายงาน : นางสาวอรษา  เชื้อจนัทกึ (หวัหนา้ส านกัปลัด)...........................................................
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แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๑๑ กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพจิารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน"

* การประมินตามรอบการ
ประมาณในปงีบประมาณ

* ความไม่ยุติธรรมในการ
ประเมิน

* จรรยาบรรณในการ
ปฏบิติัหน้าท่ีของผู้มีอ านาจ

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.
เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล
การปฏบิติังานของข้าราชการหรือ
พนักงงานส่วนท้องถิ่น (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ผู้บงัคับบญัชามีส่วนร่วม
ในการควบคุมติดตามการ
ท างาน                         
๒. ตรวจสอบหลักฐานการ
ประเมินใหค้รบถ้วน         
๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้
มีอ านาจ

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการประเมิน
ของบคุลากรทั้งองค์กร     
    * รายงานการประชุม
และพจิารณาผล

๑๒ มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบคุคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย

* การเปดิเผยข้อมูล การรับการโอนย้ายโดยมิชอบ * การเรียกรับสินบน พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
 หมวด ๖ การขัดกันระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์
ส่วนรวม

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการแต่งต้ัง 
โยกย้ายของบคุลากร

๑๓ โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านระเบยีบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

 * การจัดอบรมใหค้วามรู้ การเบกิ-จ่ายตามจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                       
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย

๑๔ มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย
ด้านการปอ้งกันการทุจริต

* การส่งบคุลากรเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง

* การเบกิ-จ่ายเอกสารการ
เดินทางไปราชการ

* การเบกิ-จ่าย เกินความ
เปน็จริง

* พระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และแก้ไขเพิม่เติมฉบบัท่ี ๙  พ.ศ. 
๒๕๖๐                                 
 * ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
และแก้ไขเพิม่เติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔

* เข้าร่วมในโครงการที่ไม่
เสียค่าใช้จ่ายหรือเสีย
น้อยเนื่อจากไม่ได้มีการจัดต้ัง
งบประมาณไว้

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการเบกิ-จ่าย

ผู้รับผิดชอบประเมนิความเส่ียง : ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง                 ผู้รายงาน : นางสาวอรษา  เชื้อจนัทกึ (หวัหนา้ส านกัปลัด)...........................................................



ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๑๕ มาตราการ"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ
และหลากหลาย"

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * ปริมาณงานที่ลงใน
ระบบฐานข้อมูลเพือ่
เผยแพร่

๑๖ มาตรการ"ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียนกรณีมีบคุคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปง่แดงวา่ทุจริตและ
ปฏบิติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ"

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.

* การปฎบิติังานบกพร่องใน
หน้าท่ี ในต าแหน่งงานของตน

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                       
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

๑.พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ท่ีปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓           
๒.พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยก ารปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
 หมวด ๖ การขัดกันระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์
ส่วนรวม

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการร้องเรียน    
 * เอกสารการ
ประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน                   
 * เอกสารการลงพืน้ที่
ตรวจสอบ

๑๗ กิจกรรมจัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฏหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * ปริมาณข้อมูลข่าวสาร
ที่ประชาสัมพนัธห์น้า
เวบ็ไซต์

๑๘ โครงการจัดเวทีประชาคมเพือ่การจัดท า
แผนพฒันา

* การจัดท าแผนพฒันาฯของ
อบต.

การเบกิ-จ่ายงบประมาณใน
การจัดท ารูปเล่ม

* ความถูกต้องในการจัดท า
เอกสาร เบกิ- จ่าย

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย

๑๙ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การปอ้งกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

* การรณรงค์ในหน่วยงาน 
ถ่ายภาพความร่วมมือของ
บคุลากรในองค์กร

จรรยาบรรณในการปฎบิติั
หน้าท่ีของบคุลากร

การมอบสินน้ าใจตอบแทน
จากภายนอกองค์กร

* พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
  * โครงการและภาพถ่าย
กิจกรรม
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ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๒๐ มาตรการส่งเสริมการปฎบิติังานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโปง่แดง

* การรณรงค์ในหน่วยงาน จรรยาบรรณในการปฎบิติั
หน้าท่ีของบคุลากร

การมอบสินน้ าใจตอบแทน
จากภายนอกองค์กร

* พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * โครงการและภาพถ่าย
กิจกรรม

๒๑ กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพนัธก์รณีพบ
เหน็การทุจริต

* การจัดท าปา้ยเพือ่การ
ประชาสัมพนัธ์

การเบกิ-จ่ายงบประมาณใน
การจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์

* ความถูกต้องในการจัดท า
เอกสาร เบกิ- จ่าย

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย

๒๒ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

การรับเร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์ ความล่าช้าของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

การมอบสินบนใหเ้จ้าหน้าท่ี ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี
วาด้วยการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข
 พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. การปฎบิติัหน้าที่อย่าง
เต็มประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี                  
 ๒. ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * จ านวนรายงานเร่ือง
ร้องเรียนที่ยุติแล้ว

๒๓ โครงการสมุดความดีพนักงานและลูกจ้าง
(บนัทึกการปฎบิติังานประจ าวนั)

ใหพ้นักงานและลูกจ้าง 
(บนัทึกการปฎบิติังาน
ประจ าวนั)

การละเลยการจดบนัทึก การ
บนัทึกข้อมูลท่ีไม่เปน็ความจริง

การบนัทึกข้อมูลเปน็เท็จ 
ขาดวนิัยในการบนัทึกข้อมูล

* พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน 
กระตุ้นในบคุลากรมีวนิัย

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * การรายงานการจด
บนัทึกข้อมูล

๒๔ กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ใหก้ับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาส่วนต าบลโปง่แดง

สร้างจิตส านึกใหบ้คุลากรใน
องค์กร

จรรยาบรรณในการปฎบิติั
หน้าท่ีของบคุลากร

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                       
 * การมอบสินบนให้
เจ้าหน้าท่ี

พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยก ารปอ้งกันและ
ปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
การขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วน
บคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบประเมนิความเส่ียง : ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง                 ผู้รายงาน : นางสาวอรษา  เชื้อจนัทกึ (หวัหนา้ส านกัปลัด)...........................................................



ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๒๕ กิจกรรม "ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตาม
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป"ี

* การจัดท าการเบกิ-จ่าย 
ผ่านระบบสารสนเทศ         
 * การจัดท ารายงานเบกิจ่าย
งบประมาณประจ าป ีเปดิเผย
ผ่านเวบ็ไซต์อบต.

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

 * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง 
  * ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการเบกิ-จ่าย

๒๖ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานใน
การบริการประชาชน

* การใหบ้ริการผ่าน Line/ 
Facebook /โทรศัพท์

การส่ือสารข้อมูลผิดพลาด 
การไม่ท าบนัทึกบญัชีการ
ใหบ้ริการผ่านระบบ

การรับเงินหรือการ
ใหบ้ริการโดยไม่ผ่าน
ส่วนกลาง

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบกิจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย หลักฐานการใหบ้ริการ

๒๗ มาตราการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เปน็คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

การประชุมหารือ สรรหาผู้มี
ความรู้ความสามารถ

เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโคร
การ

ผลประโยชน์ด้านการเงิน 
การมอบสินบนใหเ้จ้าหน้าท่ี

*ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗
 และท่ีปรับปรุงแก้ไข                 
 * การตรวจรับพสัดุ/ตรวจรับการ
จ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ 
และข้อ ๗๓

ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการเบกิ-จ่าย

๒๘ โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน พาเด็กเล็ก (ศพด.) ทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี

การเบกิ-จ่ายงบประมาณใน
การจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
 และค่าพาหนะ

* ความถูกต้องในการจัดท า
เอกสาร เบกิ- จ่าย

*ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗
 และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

 * เอกสารการเบกิ-จ่าย
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ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๒๙ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

จัดท าแผนและรายงานการ
ควบคุมภายในประ
ปงีบประมาณ

ปจัจัยภายนอกท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้

* เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และ
รอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

* พระราชบญัญัติวนิัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. ๒๕๖๑                     
  * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฎบิติัการควบคุมภายในของหน่ว
บงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารรายงานติดตาม
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ

๓๐ โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี

* การด าเนินการตามแผนท่ี
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ความพร้อมในการจัดเตรียม
เอกสารของหน่วยรับตรวจ

* เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และ
รอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่
ด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์
ปฎบิติัการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 
๒๕๖๑

* หน่วยตรวจสอบแจ้ง
แผนการตรวจใหห้น่อยรับ
ตรวจทราบเพือ่ใหเ้ตรียม
ความพร้อมของข้อมูลที่จะ
ตรวจสอบ

* การด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ        
 * ผลการติดตามงานของ
หน่วยรับตรวจ            
ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ

๓๑ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิติังาน
ของฝ่ายบริหาร

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.

* ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของเอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ

๓๒ โครงการจัดการขยะ การเปล่ียนแปลงเส้นทาง
กระทันหนัจากขยะตกค้าง

การด าเนินการท างานไม่
เปน็ไปตามแผนท่ีก าหนด

มีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
เพิม่ขึ้นตามระยะทางท่ี
เปล่ียนแปลงไป

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การใช้และรักษารถยนต์,กค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลว.๙เมษายน 
๒๕๖๑

๑.จัดท ารายงานการใช้รถ   
๒.จัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามัน
ส้ินเปลือง

เกณฑ์การเบกิ-จ่าย 
สอดคล้องการรายงานการ
ใช้รถ

๓๓ มาตรการเฝ้าระวงัการคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.                  
 * ประชาชนสามารถขอรับ
เอกสารท่ีต้องการตรวจสอบได้

ความพร้อมในการจัดเตรียม
เอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน                   
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
และรอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน   
๒.การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

* เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจ
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ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๓๔ โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน จัดท าแผนและรายงานการ
ควบคุมภายในประ
ปงีบประมาณ

ปจัจัยภายนอกท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้

* เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และ
รอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

* พระราชบญัญัติวนิัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. ๒๕๖๑                     
 * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฎบิติัการควบคุมภายในของ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารรายงานติดตาม
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ

๓๕ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

ตรวจสอบคุณสมบติัเพือ่
คัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมแต่งต้ังฯ

การเอื้อประโยชน์ส าหรับผู้ท่ี
รู้จักและผู้ประกอบการ

* เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้     
 * การเรียกรับสินบนหรือ
การใหสิ้นบน

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ๒๕๖๐ ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน ใหเ้ปน็ไป
ตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
มีความโปร่งใส

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารประกอบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

๓๖ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปง่แดง

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.                  
 * ประชาชนสามารถขอรับ
เอกสารท่ีต้องการตรวจสอบได้

ความพร้อมในการจัดเตรียม
เอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน                   
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
และรอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน   
๒.การปฎบิติัหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

* เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจ

๓๗ กิจกรรม"การพฒันาแผนและกระบวนการ
จัดหาพสัดุ"

การจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ความถูกต้องในการจัดท าแผน * ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน                    
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
และรอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

๓๘ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง

* การเปดิเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ อบต.                   
 * ประชาชนสามารถขอรับ
เอกสารท่ีต้องการตรวจสอบได้

ความพร้อมในการจัดเตรียม
เอกสาร

* ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน                    
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
และรอบคอบในการจัดท า
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน   
๒.การปฎบิติัหน้าที่อย่าเง
เต็มประสิทธภิาพเยี่ยง
ข้าราชการที่ดี

* เอกสารเชิญชวน
ผู้ประกอบการ               
 * เอกสารประกาศผล

ผู้รับผิดชอบประเมนิความเส่ียง : ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง                 ผู้รายงาน : นางสาวอรษา  เชื้อจนัทกึ (หวัหนา้ส านกัปลัด)...........................................................



ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๓๙ กิจกรรม "การจัดท าข้อตกลงการปฏบิติั
ราชการของอบต.โปง่แดง"

* ค าส่ังมอบหมายและการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

การปฎบิติัหน้าท่ีโดยขาด
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                        
 * การเรียกรับสินบนหรือ
การใหสิ้นบน

พรบ.บริหารงานบคุคลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.ผู้บงัคับบญัชาและงาน
บริหารส่วนบคุคลมีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * ค าส่ังมอบหมายและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ

๔๐ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

การจัดโครงการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ร่วมโดย
ผู้บริหาร

* การไม่ใหค้วามร่วมมือของ
บคุลากรในการร่วมกิจกรรม  
  * เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                       
 * การเรียกรับสินบนหรือ
การใหสิ้นบน

 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เร่ือง การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.ผู้บงัคับบญัชาและงาน
บริหารส่วนบคุคลมีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ
 * ภาพกิจกรรมโครงการ

๔๑ กิจกรรมใหค้วามร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพือ่การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏบิติั
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโปง่
แดง

* ค าส่ังมอบหมายและการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

การปฎบิติัหน้าท่ีโดยขาด
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                        
 * การเรียกรับสินบนหรือ
การใหสิ้นบน

พรบ.บริหารงานบคุคลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.ผู้บงัคับบญัชาและงาน
บริหารส่วนบคุคลมีการ
ควบคุมติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * ค าส่ังมอบหมายและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ

๔๒ โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง การเบกิ-จ่ายตามจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                          
 * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

ระเบยีกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วย การรับเงิน การเบกิ
จ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีปรับปรุงแก้ไข

*ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗
 และท่ีปรับปรุงแก้ไข                
 * การตรวจรับพสัดุ/ตรวจรับการ
จ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ 
และข้อ ๗๓

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย
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ไมม่ี ต ่ามาก ต ่า กลาง สูง สูงมาก สูงสุด

๑ ๒ ๓ ๔-๖ ๗ ๘ ๙

แผนการประเมนิความเสี ยงการทุจริตประจา่ปี
การประเมนิความเสี ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสว่นต่าบลโป่งแดง  รอบ ๖ เดอืนแรก ประจา่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ตอนกระบวนการ

ด่าเนินงาน
เหตคุวามเสี ยงที อาจจะ

เกิดขึน้

ปจัจัยเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ใหเ้กิด

การทจุรติ
การควบคุม/ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง

มาตรการปอ้งกันเพื อไมใ่ห้
เกิดการทจุรติ

ตวัชีว้ัดผลส่าเรจ็

ประเมนิระดบัความเสี ยง

๔๓ มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เปน็คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

การประชุมหารือ สรรหาผู้มี
ความรู้ความสวามารถ

เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโคร
การ

ผลประโยชน์ด้านการเงิน 
การมอบสินบนใหเ้จ้าหน้าท่ี

* ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗
 และท่ีปรับปรุงแก้ไข               *
 การตรวจรับพสัดุ/ตรวจรับการ
จ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ 
และข้อ ๗๓

ผู้บงัคับบญัชามีการควบคุม
ติดตามการท างาน

ไม่มีการจัดต้ังงบประมาณ 
 * เอกสารการเบกิ-จ่าย

๔๔  * การจัดอบรมใหค้วามรู้ การเบกิ-จ่ายตามจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม

การเบกิ-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดอบรม

* เจ้าหน้าท่ีมีปญัหาด้าน
การเงิน                        
  * เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสารท่ีถูกต้อง

*ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗
 และท่ีปรับปรุงแก้ไข

๑.ผู้บงัคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการท างาน  
๒.ตรวจสอบหลักฐานการ
เบกิ-จ่ายใหค้รบถ้วน        
๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ

เอกสารประกอบการ เบกิ-
จ่าย
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