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องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่

 
 



                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                                 หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  

 
 

โอกาส/ ความเสี่ยง 

1.การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
1.1.นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

ผลการดำเนินงาน -สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปี
งบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้
เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                                    หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง

ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

ผลการดำเนินงาน -สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปี
งบประมาณ 2565  สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้
เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
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โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ

จัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

............................................................................................................................................................................. 
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โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.3.เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ 

แก้ไขใบสำคัญรับเงิน 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

............................................................................................................................................................................. 
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โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

............................................................................................................................................................................. 
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โอกาส/ ความเสี่ยง 
2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.5.กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

............................................................................................................................................................................. 
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                                                    หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.6.การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวก

พ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการกำหนด 

 
 
 
 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

                  

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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โอกาส/ ความเสี่ยง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.7.เจ้าหน้าที ่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น       

ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
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