
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ที่ ประเด็น
ความเสี่ยง 

 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดข้ึน 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ใหเ้กิดการ

ทุจริต 

แนวทางการ
ดำเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด/
จำนวน
เรื่อง

ร้องเรียน 

ไม่มี ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. การใช้
ตำแหน่ง 
ดำเนินการ
เพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของ
ตนเอง 
โดยตรง 

การมีส่วนร่วม
หรือเป็น 
เจ้าของธุรกิจที่
เอ้ือประโยชน์ต่อ
หน้าที่การงาน 

       มาตรการป้องกัน การ
ขัดการระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน ตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ปกป้อง 

ผลประโยชน์
สาธารณะ 
ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง สุจริต โปร่งใส 
องต.บางเสาธงใส
สะอาด 2565 งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

การปฏิบัติหน้าที่
ไม่ให้ ผลประโยชน์
ส่วนตัวมา แทรก
ซ้อน รวมถึง 

ความเห็นและ
ทัศนคติ ส่วนบุคคล 
มีความเป็นกลางไม่
อคติลำเอียง 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

2. ใช้ตำแหน่งไป 
ช่วยเหลือญาติ 
สนิทมิตร
สหาย 

ช่วยเหลือในการ
ลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานที่
สะดวก รวดเร็ว
โดยไม่ คำนึงถึง
กฎหมาย/ 
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

       มาตรการการให้ หรือ
รับสินบน มีมาตรการ
ป้องกัน การขัดการ
ระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
ส่งเสริม ความ
รับผิดชอบ ส่วนบุคคล
และปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่าง 

ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง สุจริต โปร่งใส 
องต.บางเสาธงใส
สะอาด 2565 งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

การปฏิบัติตนยึด 

หลักคุณธรรมและ 

ความเป็นมืออาชีพ 

ของเจ้าหน้าที่ใน 

การหลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนโดยเฉพาะ 

ผู้บริหารต้องเป็น 

แบบอย่าง 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

3. การรับ 
ผลประโยชน์ 
โดยตรง 

เรียกรับ 
ผลประโยชน์
จากแผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม โดย
อาจอยู่ใน
รูปแบบของเงิน 

       มาตรการการให้ หรือ
รับสินบน 

มาตรการป้องกัน การ
ขัดการระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน ตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบ ส่วน

การปฏิบัติตนยึด    
หลักคุณธรรมและ 

ความเป็นมืออาชีพ 

ของเจ้าหน้าที่ใน 

การหลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนโดยเฉพาะ 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 



สิ่งของหรือ 
ผลประโยชน์ 

บุคคลและ ปฏิบัติตน
เป็น แบบอย่าง 
ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง สุจริต โปร่งใส 
องต.บางเสาธงใส
สะอาด 2565 งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

ผู้บริหารต้องเป็น 

แบบอย่าง 

4. การ
แลกเปลี่ยน 
ผลประโยชน์ 
โดยใช้
ตำแหน่ง 
หน้าที่การงาน 

การบริหารงาน 
บุคคลที่มีการ
เรียกรับ
ผลประโยชน์ต่าง 
ตอบแทน โดย
ไม่คำนึงถึงระบบ
อาวุโส ความรู้ 
ความสามารถ 
และความ
เหมาะสม 

       มาตรการการให้หรือ
รบัสินบน 

มาตรการป้องกัน    

การขัดการระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน ตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวมปกป้อง
ผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง สุจริต โปร่งใส 
องต.บางเสาธงใส
สะอาด 2565 งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

การปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ให้ผลประโยชน์ 

ส่วนตัวมาแทรก 

ซ้อน รวมถึง 

ความเห็นและ 

ทัศนคติ ส่วนบุคคล 

มีความเป็นกลาง ไม่
มีอคติ ลำเอียง 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

5. การนำ
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

การนำทรัพย์สิน 
ของทางราชการ
ไป ใช้ประโยชน์
ส่วน ตน เช่น 
รถยนต์ 
โทรศัพท์เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
กล้อง ถ่ายรูป 
ฯลฯ 

       มาตรการป้องกัน การ
ขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบส่วน
บุคคลและปฏิบัติตน
เป็น แบบอย่าง 

การปฏิบัติตนยึด 

หลักคุณธรรมและ 

ความเป็นมืออาชีพ 

ของเจ้าหน้าที่ใน 

การหลักเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนโดยเฉพาะ 

ผู้บริหารต้องเป็น 

แบบอย่าง 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

6. การนำข้อมูล
อันเป็น
ความลับของ
หน่วยงานมา
ใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัว 

มีความจำเป็นใน 

การรักษาตัว
รอด หรือแลก
กับผลประโยชน์
ส่วนตน 

       มาตรการป้องกัน การ
ขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม สนับสนุน 

ความโปร่งใสและ 

ความพร้อมรับผิด 

เปิดโอกาสให้ 
ตรวจสอบหรือการ 
เปิดเผย 

ผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรือ ความสัมพันธ์ที่ 
อาจมีผลต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่ 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

7. การทำงานอีก 
แห่งหน่ึงที่ 
ขัดแย้งกับแห่ง 
เดิม 

การปฏิบัติงานที่ 
ไม่ได้ดำเนินการ 
หรือหลีกเลี่ยง 
กฎหมาย/
ระเบียบที่

       มาตรการป้องกัน การ
ขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน ตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 

สร้างสภาพแวดล้อม 

สนับสนุนการ 

หลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนและสร้าง 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 
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เก่ียวข้อง แต่ใช้ 
ดุลพินิจ 

วัฒนธรรมแห่งการ 

ซ่ือสัตย์ 
8. ผลประโยชน์

ทับซ้อนจาก
การเปลี่ยน
สถานที่ 
ทำงาน 

การปฏิบัติงานที่ 
ไม่ได้ดำเนินการ 
หรือหลีกเลี่ยง 
กฎหมาย/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง แต่ใช้ 
ดุลพินิจ 

       มาตรการป้องกัน การ
ขัดการระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน ตน
กับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม สร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 
ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง สุจริต โปร่งใส 
องต.บางเสาธงใส
สะอาด 2565 งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

สร้างสภาพแวดล้อม 

สนับสนุนการ 

หลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนและสร้าง 

วัฒนธรรมแห่งการ 

ซ่ือสัตย์ 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 

9. การปิดบัง 
ความผิด 

มีความจำเป็นใน 
การรักษาตัว
รอด และลดการ
เผชิญ ปัญหากับ
ค่านิยม การมี
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

       มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

สนับสนุนความ 

โปร่งใสและความ 

พร้อมรับผิด 

เปิดโอกาสให้ 
ตรวจสอบหรือการ 

เปิดเผย 

ผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรือความสัมพันธ์ที่ 
อาจมีผลต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ยังไม่พบ
เรื่อง
ร้องเรียน 
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