
การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาอ็อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน *************************************** 

ซื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจจะน่ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอานํ้ามันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติม 

 นํ้ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองนํ้ามัน เชื้อเพลิงของทางราชการ 

- กําหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทําบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง 
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ นํ้ามัน,ทุกเดือน 
- ทําข้อตกลงกับสถานีจ่ายนํ้ามัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายนํ้ามัน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับช้อน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ เสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองนํ้ามัน เชื้อเพลิงของทางราชการ –ผู้ขอ

อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทําบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
 -จัดทําคําสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับ
อัตราการใช้นํ้ามันทุกเดือน 

ตัวขี้'วัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายพัสกร    ประดับสุข ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
สังกัด สํานักปลัด. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๔๖๔ 
 



 

 
-๓- 

-๒- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเบียดบังเวลาราชการ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เซ่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
เป็นประจําทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง 
-มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ เสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 

 -จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ตัวขี้'วัด -ความสําเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต 
ผู้รายงาน นายพัสกร    ประดับสุข ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
สังกัด สํานักปลัด. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 



 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกับงาน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนํากระดาษของทางราชการไป ใช้

อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเช้าตรวจสอบทุกระยะ 

- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินชองราชการ 
- ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นต้องกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- ทําบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสํานักงาน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการใช้และการยืม 

ระดับความเสี่ยง สู-ง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 

- จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินชองราชการ 
- มีการทําบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสํานักงานก่อนทุกครั้ง 
- มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

ตัวขี้'วัด ความสําเร็จในการจัดทําสมุดควบคุมการใช้กระดาษโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ มี
การลงชื่อผู้ไช้และจํานวนแผ่นทีถ่่ายเอกสาร 

ผลการด าเนินงาน กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ผู้รายงาน นายพัสกร    ประดับสุข ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
สังกัด สํานักปลัด. 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 



 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ืองานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ดูหนัง พิงเพลง เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ก าหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเช้าตรวจสอบทุกระยะ 
ระดับความเสี่ยง สู-ง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 

- มีเจ้าหน้าที่กําหนด IP ชองเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องชองหน่วยงาน 
- วัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเช้าตรวจสอบทุกระยะ 

ตัวข้ี'วัด หน่วยงานมีการวัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินชองทางราชการที่ถกต้อง 

ผลการด าเนินงาน มีการวัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินชองทางราชการ 
ผู้รายงาน นายพัสกร    ประดับสุข ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
สังกัด สํานักปลัด. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 



 

-๕- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุมัติ/ อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับ 

ผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ควบคุม กํากับ ดูแลให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 
 -ควบคุม กํากับ ดูแลให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องการรับชองขวัญ สินนํ้าใจ อย่างเคร่งครัด 
-ควบคุม กํากับ ดูแลให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 
-ประกาศเจตนารมณ์ 
-คําสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพ่ือบีองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ยาเตือน,โน'ที่ 
ประชุม ทุกๆ เดือน 
-กําซับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ 
-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
-ลงโทษอย่างจริงจัง 
-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็น ธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 -เปิดช่องทางให้ประซาซนแจ้งข่าวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ  
เสี่ยง  ยังไม่ได้ดําเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 



 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -มีการจัดทําคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 –มีการเปิดช่อทางให้ประซาซนแจ้งข่าวการทุจริต 
-มีคําสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวซ้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ผู้บริหารได้กําชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษ 
อย่างจริงจัง 

ตัวช้ีวัด ความสําเร็จในการเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง 

ผลการด าเนินงาน เพ่ิมซ่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมีบ้าน 
ผู้รายงาน นายพัสกร    ประดับสุข ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
สังกัด สํานักปลัด. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 



-๖- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑.การใช้อํานาจในการเสนอซื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ 

และราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ ที่อาจเอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การใช้ดุลพินิจ/ อํานาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อาจส่งผลต่อราคาทีสู่ง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการทีไ่ม่ได้มาตรฐาน 
๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการ 
เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 
๔.การใช้ดุลพินิจ/อํานาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้ม่วงเงินไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต กําหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ  
-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR 
-ทําหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ 
บทลงโทษ 
-กําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามทีต่้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทํางานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
-จัดทํามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการชัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ช้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติราชการ 
-จัดทําแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกําหนดองค์ประกอบชอง 
คณะกรรมการคณะต่างๆ ทีส่ร้างการมีส่่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของ 
โครงการและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ 
บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพ่ือมาทําหน้าที่ 
สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทําบัญชีรายซื่อ (List) ไว้เป็น 
ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลําดับ 
 -จัดทําแนวทางการดัดเสือกร้านค้าเพ่ือลดดุลพินิจ 
-จัดทําแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อ จัด
จ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ ไป –จัดทํา
แนวทางการดัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 -ออกระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือหลีกเลี่ยงการ 
เสนอซื่อเพียงรายเดียว 
-จัดประชุมชี้แจงทําความเช้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการทีไ่ม่ เสี่ยง
ต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



‘น 

 

 

 -หลังจากฟ้งการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือลดดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ เสี่ยง 

ยังไม,ได้ดําเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -มีการทําหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ 

บทลงโทษ 
-ได้จัดทํามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติราชการ 
-ได้จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม ่ 

เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้รายงาน นางสาวณิชาภัทร    ไม้หอม ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 


