
 
 

รายงานผล 

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

1.การใชทรัพยของทางราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 

1.1.นํารถยนตขององคการบริหารสวนตําบลไปใชในกิจกรรมของ

ตนเอง นอกเหนือจากงานขององคการบริหารสวนตําบลบอยครั้ง 

ซ่ึงตองรับผิดชอบจายคาน้ํามันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิกคา

น้ํามันเชื้อเพลิง และทําการเบิกกวาความเปนจริง 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.1.การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑท่ีจัดซ้ือจัด

จาง ใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.2.การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน การปด

ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง หรือการเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.3.เจาหนาท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจายเงิน เชน 

ปลอมลายมือแกไขใบสําคัญรับเงิน 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 



 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.4.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ําใจ/เลี้ยงรับรอง ซ่ึงจะนําไปสู

การเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 
2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.5.กรรมการท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางมีสวนไดสวนเสีย 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.6.การตั้งใจในการจัดทํา TOR ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือประโยชนตอตนเอง

และพวกพอง แตองคกรเสียประโยชน เชน การลอคสเปค หรือ

การกําหนด 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจําปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

โอกาส/ความเส่ียง 

2.การจัดซ้ือจัดจาง 

2.7.เจาหนาท่ีมีเจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปน

เท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

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

 

ผลการดําเนินงาน 

- สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ประจาํปงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 

- มีการเนนย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงาน เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 

 

 

 


