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เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

  ดังนั้น งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ด าเนินการและจัดท า
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะไม่
มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดลงนามใน
หนังสือฉบับน้ี และประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

  
(นางสาวภาวนา  สมแรง) 
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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ความหมาย 
  ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
   1. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ าอีก  
   2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร  
   3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริต
เข้ามาได้ได้อีก  
   4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor)  
 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
   1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เฉพาะภารกิจให้บริหารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน  
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านภารกิจหลัก 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการอนุมัติ อนุญาต 



 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

การระบุความเสี่ยง 
๑ 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
2 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
3 

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
4 

แผนบริหารความเสี่ยง 
5 

การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
6 

จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
7 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
8 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
9 
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   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

  
 
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม เกินความจ าเป็น  
ท าให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความ
จ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 
 
ผลการประกวดราคา 
ราคากลางสูงกว่าราคาที่
ประกวดได้เกินกว่า 
15%  

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ใช้เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกิน 
ความจ าเป็น  

 

 
 
Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานมาแล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
  ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตาราง 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร  
   ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

   
 
 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
  ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

   
 
 

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
 ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม 
 ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

   
 
 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่  
  ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่าง 
  ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

  
ตาราง 2 สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต 
   งาน (TOR)  

    

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
 

    

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
   ตรวจรับพัสดุ  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของ
ปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน
ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้  
   3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ
ป้องกัน ไมด่ าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
   3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
 
ตาราง 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))  
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น

การเฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า 
   ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

2 1 2 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนด 
   ราคากลาง  

2 2 4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ 
   การจ้าง ตรวจรับพัสดุ  

2 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

  ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตาราง 3 มาท าการประเมิน 
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ 
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้  
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
ตาราง 4 การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนยอ่ยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
 
การจัดซื้อจดัจ้าง ข้ันตอนจัดท า TOR 
 

ดี ต่ า (1) 
 

ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง (3) 

การจัดซื้อจดัจ้าง ข้ันตอนการก าหนดราคากลาง 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ า (4) 

 
ปานกลาง (3) ค่อนข้างสูง (6) การจัดซื้อจดัจ้าง ข้ันตอนการตรวจการจ้าง 

ตรวจรับพสัด ุ
 
 
 

อ่อน ปานกลาง (8) ค่อนข้างสูง (9) สูง (9) 

 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

   ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk –Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง
ระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนเป็นอันดับแรก  
   จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ 2 - 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้  
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
   ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
 
ตาราง 5 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  
   (ค่าความเสี่ยงรวม = 2)  

   

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
   (ค่าความเสี่ยงรวม = 4)  

 
 

  

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ   
   (ค่าความเสี่ยงรวม = 4)  

   

 
 
 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

   
 
 

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย 
  โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
  ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 

   
 
 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ  
  กิจกรรม เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  
   7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน
กว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
   7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
   7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน
ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 
ตาราง 6 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง 
            ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน
ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า 
   ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
  จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
  การทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับ 
  บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้า 
  ระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
  ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง 
  ความตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบาย 
  ต่อต้านทุจริตแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  
- การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน 
  หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
  ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
  ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนด 
   ราคากลาง 

4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ 
   การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 

4 

 
 
 
 
            (ลงชื่อ) 
                   (นายนิตินัย  เอี่ยมชลวิเลิศ) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง รายงานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  จึง ไ ด้ด า เนินการและจัดท ารายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วย
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะ
เป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มี 
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
       
                                                                 (นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 


