
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

                                            *****************************   

  

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใชรถยนตสวนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจาหนาที่อาจจะนำรถยนตไปใชในเรื่องสวนตัวเอาน้ำมันรถยนต ไปใช

สวนตัวหรือเติมน้ำมันไมครบตามใบสั่งจาย 
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต -  ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑการใช สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงทาง

ราชการ 
-  กำหนดใหผูใชรถยนตตองทำบันทึก ใชรถยนตพรอมภารกิจทุกครั้ง 
-  ตรวจสอบเลขไมคกับอัตราการใช น้ำมันทุกเดือน 
-  ทำขอตกลงกับสถานีจายน้ำมัน เก่ียวกับเงื่อนไขในการจายน้ำมัน 
-  แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการใชรถยนต 
-  อบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน การทุจริตและผลประโยชนทับซอน 
-  อบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบวา ดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๖ และแกไขเพ่ิมเติม 
 

ระดบัความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
    เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 /  เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑการใช สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง
ชองทางการ 
-  ผูขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
-  จัดทำคำสั่งเจาหนาที่ควบคุมการใชรถยนตสวนกลางทุกคัน 
-  มีการตรวจสอบเลขไมคกับอตราการใชน้ำมันทุกเดือน 

ตัวชี้วัด ไมปรากฏเรื่องรองเรียนดานทุจริตการใชรถยนตสวนกลาง 
ผลการดำเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นางสาวรัตนา  จิรลานนท ตำแหนงหัวหนาสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเบียดบังเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ลงเวลามาปฏิบัติราชการแตไมอยูปฏิบัติราชการและไมแจงผูบังคับบัญชา

ทราบ 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจาหนาที่ใชเวลาราชการไปธุระสวนตัว เชน ธนาคาร โรงพยาบาล 

รับบุตรหลาน 
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต -  ผูบังคับบัญชา ควบคุมปฏิบัติงานอยางเขมงวด 

-  เจาหนาที่ผู รับผิดชอบรายงานสมดุลเวลาปฏิบัติราชการเปนประจำ     
ทุกวันและผูบังคบับัญชาลงนามตรวจสอบความถูกตอง 
-  มีแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกสถานที่และไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตอง ครบถวน 
 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
    เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 /  เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  เจาหนาที่มีการขออนุญาตอกนอกสถานที่และไดรับอนุญาตกอนทุกครั้ง 
-  จัดใหมีแบบฟอรมการขออนุญาตอกนอกสถานท่ีและไดรับอนุญาตอยาง
ถูกจองครบถวน 

ตัวชี้วัด -  ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน ไมมีเจาหนาที่ออกนอกสถานที่กอนไดรับอนุญาต 
ผูรายงาน นางสาวรัตนา  จิรลานนท ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใชวัสดุอุปกรณของราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ใชเครื่องถายเอกสารของอบต.ถายเอกสารเพ่ือประโยชนสวนตนที่ไม

เก่ียวของกับงาน 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใชเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทาง

ราชการไปใชอยางไมเหมาะสมและใชเพื่อประโยชนสวนตน 
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต -  จัดเจาหนาที่เฝาระวัง และเขาตรวจสอบทุกระยะ 

-  มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
-  ผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นตองกำกับดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอยางเครงครดั 
-  ทำบันทึกใชหรือยืมอุปกรณหรือวัสดุสำนักงาน 
-  แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใชและการยืม 
 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
    เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 /  เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  จัดใหมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
-  มีการทำบันทึกขอใชหรือยืมอุปกรณหรอืวัสดุสำนักงานกอนทุกครั้ง 
-  มีการลงบันทึกสมุดคุมการใชเครื่องถายอกสาร 
 

ตัวชี้วัด -  ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใชกระดาษ โดยมอบหมาย
เจาหนาที่ควบคุมใหมีการลงชื่อผูใชและจำนวนแผนที่ถายเอกสาร 

ผลการดำเนินงาน กระดาษของทางราชการใชอยางเหมาะสมและไมมีการใชเพื่อประโยชน
สวนตน 

ผูรายงาน นางสาวรัตนา จิรลานนท ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใชทรัพยสินของราชการเพื่องานสวนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพ่ืองานสวนตัวในเวลาราชการ 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต ดูหนัง ฟงเพลง เลนเฟสบุค เลนไลน 
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต -  กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวตอร 

-  จัดเจาหนาที่เฝาระวัง และเขาตรวจสอบทุกระยะ  
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
 /   เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
    เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  มีเจาหนาที่กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องของหนวยงาน 
-  จัดเจาหนาที่เฝาระวัง และเขาตรวจสอบทุกระยะ  

ตัวชี้วัด หนวยงานมีการจัดการทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีถูกตอง 

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำคูมือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ 
ผูรายงาน นางสาวรัตนา จิรลานนท  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การขออนุมัต/ิอนุญาต 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับผลประโยชนอยางใดอยาง

หนึ่งการรับผลประโยชนจากผูคูสัญญา/การอนุมัติ อนุญาต 
มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต -  ควบคุม กำกับ ดูแลใหพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ใหปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไชปญหาการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง 
-  ควบคุม กำกับ ดูแลใหพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ใหปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคบัเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อยางเครงครดั 
-  ควบคุม กำกับ ดูแลใหพนักงานสวนตำบล พนักงานจางปฏิบัติตามคูมือ
ประโยชนทับซอน 
-  ประกาศเจตนารมณ 
-  คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
-  เสริมสรางการรับรูกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สรางความตระหนัก     
ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน 
-  กำชับใหปฏิบัติงานตามคูมือ 
-  บังคบัใชกฎหมายอยางเครงครัด 
-  ลงโทษอยางจริงจัง 
-  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เปนตัวอยางในทางที่
ถูกตองและเจาหนาที่ทุกระดับตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำใน
สิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ 
-เปดชองทางใหประชาชนแจงขาวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
 /   เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
   เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  มีการจัดทำคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
-  มีการเปดชองทางใหประชาชนแจงขาวการทุจริต 
-  มีคำสั่ง มาตรกาและแนวทางการตรวจสอบเจาหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
-  ผูบริหารไดกำชับการปฏิบัติตามคูมือและหากพบวามีการรองเรียนการ
ทุจริต จะลงโทษอยางจริงจัง  

ตัวชี้วัด ความสำเรจ็ในการเพ่ิมชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตมากวา ๑ 
ชองทาง 

ผลการดำเนินงาน เพ่ิมชองทางการรองเรียนการทุจริตทางตูรับเรื่องรองเรียนการทุจริตตาม
หมูบาน 

ผูรายงาน นางสาวรัตนา  จิรลานนท  ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย ๒๕๖๔ 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กะบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑.  การใชอำนาจในการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อแตงตั ้งเปนคณะกรรมการ

กำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการซื ้อหรือจางดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อตอผลประโยชนทับ
ซอน 
๒.  การใชดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกรานคา หรือผูประกอบการดวยวิธี
เฉพาะเจาะจงอาจสงผลตอราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่
ไมไดมาตรฐาน 
๓.  การใชดุลพินิจของหนวยงานเจาของโครงการในการเลือกรานคาหรือ
ผูประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 
๔.  การใชดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจางสินคา/บริการใหมี
วงเงินไมเกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื ่อใชสามารถใชวิธีเฉพาะเจาะจงได     
อาจนำมาซึ่งผลประโยชนทับซอน 

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต กำหนดบทลงโทษกับผูไมปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ 
-  แตงตั้งผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาดาน TOR 
-  ทำหนังสือแจงเวียนหนาที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการ
ทุจริต และบทลงโทษ 
-  กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรูความสามารถตามที่ตองการ
จัดซื้อจัดจาง 
-  จัดกิจกรรมมอบรมใหความรูความดานการปองกันการทุจริต การทำงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต และการยึดประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
-  จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการรับสินบนและ     
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเพื ่อให
ขาราชการยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
-  จ ัดทำแนวทางการตั ้ งคณะกรรมการฯ ให เป นมาตรฐานกำหนด
องคประกอบของคณะกรรมการคณะตางๆ ที่สรางการมีสวนรวมจากทั้ง
บุคลากรภายในหนวยงานเจาของและหนวยงานอื ่นๆ ไดแก ประธาน 
กรรมการที่มีความรูเฉพาะเกี่ยวกับสินคา/บริการกรรมการจากหนวยงาน
อื่น (ลักษณะคลายขอตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหนาที่สังเกตการณ) และ
เจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการรวมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไวเปนสวนกลาง
แยกไวแตละประเภทแลวแตงตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ 
-  จัดทำแนวทางคัดเลือกรานคาเพ่ือลดดุลพินิจ 
-  จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินคาหรือคุณภาพการใหบริการเพื่อติดตาม
ผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและใชเป นข ออางอิงในการเล ือกรานคาหรือ
ผูประกอบการใหเกิดประสิทธิภาพ 
 



 -  ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว 
-  จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจางสินคา/
บริการที่ไมเสี่ยงตอการมีผลประโยชนทับซอน 
-  หลังจากฟงการประชุมชี้แจงแลว ควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนเพ่ือลดดุลยพินิจขงเจาหนาที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

    ยังไมไดดำเนินการ 
    เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 /  เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
    ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
     เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)............................................................................. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน -  มีการทำหนังสือแจงเวียนหนาที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการ
ทุจริต และ บทลงโทษ 
-  ไดจัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการองกันการรับสินบนและการ
ข ัดก ันระหว างผลประโยชน ส วนตนและผลประโยชน ส วนตนและ
ผลประโยชนส วนรวมเพื ่อใหข าราชการยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 
-  ไดจัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกี ่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
สินคา/บริการทีไ่มสี่ยงตอการมีผลประโยชนทับซอน  

ตัวชี้วัด ไมปรากฏเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง 
ผลการดำเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง 
ผูรายงาน นางนิภา  มาปะโท  ผูอำนวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปท่ีรายงาน ๑ เม.ย ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 


