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ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสี่ยงการทุจรติ 
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่วงั อ าเภอสตกึ  จังหวดับรุีรมัย ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ 6 เดอืน) 
 

ชื่อโครงการ / กจิกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจะเกิดขึ้น ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ

หน้ าที่ โดยตรง ท า ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายอาจ
ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส 
ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน 
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด 
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
3.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการทจุรติ 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบยีบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
3 . ด า เนิ น การจั ดท าคู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดบัความเสีย่ง สูง 
สถานะของการด าเนนิการจดัการ 
ความเสีย่ง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอยีดข้อมลูการการด าเนนิงาน ๑. ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
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คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการ
ก าหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
4. ด า เนิ น การจั ดท าคู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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ชื่อโครงการ / กจิกรรม การใช้ทรพัยส์นิของราชการ 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจะเกิดขึ้น 1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม 
หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เจ้าหน้าที่น าทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการทจุรติ 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างาน และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดบัความเสีย่ง สูง 
สถานะของการด าเนนิการจดัการ 
ความเสีย่ง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอยีดข้อมลูการการด าเนนิงาน ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
2. ก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 
๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงานของรัฐ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
   2.๑) ปรับปรุงการก าหนดปริมาณการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น โดยก าหนดการเบิกน้ ามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ ใช้
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ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ 
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการ
ก าหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
4. ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบประเมนิความเสีย่ง  ส านักปลัด 
ผูร้ายงาน  นางสาวมะลิวัลย์  อามาตย์เสนา 
ต าแหนง่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA) 

 


