
ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน  

1. การจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ  

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
1. เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจะเกิดข้ึน ๑. เปนความเสี่ยงเนื่องจากไมมีเจาพนักงานพัสดุท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีโดยตรง ทําใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อาจปฏิบัติงานไม เปนไปตามระเบียบพัสดุ  
๒. เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน  
โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ แมจะ
เปนการรับในโอกาส ท่ีเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม หรือใหกัน ตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม อยางไรก็ตาม อาจกอให เ กิด ความ
คาดหวังท้ังผูใหและผูรับและอาจทําใหบุคคลภายนอก
เขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  
3. เจาหนาท่ีพัสดุ เลือกซ้ือรานท่ีตนเองรูจัก หรือ
พูดคุยไดงาย  
 

2. มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํางาน
อยางใกลชิด มีการสอบทานและกําชับใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด  
2. ดําเนินการจัดหาเจาพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหนาท่ี
โดยตรง  
3. ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 

3. ระดับความเสี่ยง สูง 

 

4. สถานะของการดาเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดําเนินการ  
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน  
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมให
เหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ................... ....................... 
 



5. รายละเอียดขอมูลการการดําเนินงาน ๑. กําหนดแผนอัตรากาลังใหมีผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ  
๒. หัวหนาหนวยงานมีการกําชับ ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอกฎหมาย อยางเครงครัด  
๓. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากร
ใน หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตนใน ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู บริหาร  
การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึงการกําหนด 
มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก  
  ๓.๑ มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  
  ๓.๒ มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  
  ๓.๓ มาตรการสงเสริมความโปรงในในการจัดซ้ือ 
         จัดจาง  
  ๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
  ๓.๕ มาตรการปองกันการรับสินบน  
  ๓ . ๖ ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว า ง 
        ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปน
มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน 
ปองปรามการทุจริต มิใหเกิดความเสียหายตอองคกร  
4. ดําเนินการจัดทาคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  
 

6. ตัวชีว้ัด จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

7. ผลการดําเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียน 
 

 

 

 

 

 



2. การใชทรัพยสินของราชการ 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการใชทรัพยสินราชการ 

1. เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจะเกิดข้ึน 1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วา ดวยการใชรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ ระเบียบพัสดุฯ เปนตน 
2. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับ
ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 
3. เจาหนาท่ีนําทรัพยสวนกลางของทางราชการไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตัว  
 

2. มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํางาน
อยางใกลชิด มีการสอบทานและกําชับใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด  
2. ดําเนินการจัดหาเจาพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหนาท่ี
โดยตรง  
3. ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 

3. ระดับความเสี่ยง สูง 

 

4. สถานะของการดาเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไดดําเนินการ  
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน  
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมให
เหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ................... ....................... 
 

5. รายละเอียดขอมูลการการดําเนินงาน ๑. หัวหนาหนวยงานมีการกําชับ ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอกฎหมาย อยางเครงครัด 
2. กําชับใหบุคลากร ไดปฏิบัติตามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ไดแก 



- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา 
รถยนตของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ 
๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซ้ือนามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ หนวยงานของรัฐ โดย
ไดดาเนินการดังนี้ 
     2.๑ ปรับปรุงการกําหนดปริมาณการเบิกน้ํามัน
เชื้อเพลิง และหลอลื่น โดยกําหนดการเบิกน้ํามันฯ : 
ลิตร : ครั้ง : เดือน 
     ๑.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและ
ติดตามผลการ ใชทรัพยสินสวนกลางของราชการ 
๓. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากร
ใน หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตนใน ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู บริหาร  
การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสรางจิตสานึกสุจริต รวมถึงการกาหนด 
มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก  
     ๓.๑ มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
     ๓.๒ มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
     ๓.๓ มาตรการสงเสริมความโปรงในในการจัดซ้ือ 
     จัดจาง 
     ๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
     ๓.๕ มาตรการปองกันการรับสินบน 
     ๓.๖ มาตรการปอง กันการ ขัด กันระหว า ง 
     ผลประโยชนสวน ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
     ๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปน 
     มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ 
    ปองกัน ปองปรามการทุจริต มิใหเกิดความเสียหาย 
    ตอองคกร 



4. ดําเนินการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินของราชการ 
และคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

6. ตัวชีว้ัด จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการ 

7. ผลการดําเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียน 
 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเส่ียง สํานักปลัด 

ผูรายงาน นางสาวฐิติกาญจน  คําสอน 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


