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ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของ องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 
 

1. การจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจะเกิดข้ึน ๑. เปนความเสี่ยงเนื่องจากเจาหนาท่ีพัสดุท่ีปฏิบัติหนาท่ี          
คนเดียว  
๒. เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับในโอกาส
ท่ีเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให
กัน ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม อาจ
กอใหเกิด ความคาดหวัง ท้ังผู ใหและผูรับและอาจทําให
บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 
3.เจาหนาท่ีพัสดุ เลือกซ้ือรานท่ีตนเองรูจัก หรือพูดคุยไดงาย 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํางานอยาง
ใกลชิด มีการสอบทานและกําชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด 
2. ดําเนินการจัดหาผูชวยเจาพนักงานพัสดุมาชวยปฏิบัติ
หนาท่ี 
3.  ดํ า เนินการจัด ทํ า คู มื อการปฏิบั ติ ง าน เ พ่ือปอง กัน
ผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเส่ียง สูง 

สถานะของการดําเนินการจดัการ 
ความเส่ียง 

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

รายละเอียดขอมูลการการดําเนินงาน ๑. กําหนดแผนอัตรากําลังใหมีผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ  
๒. หัวหนาหนวยงานมีการกําชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
อยางเครงครัด  
๓. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน 
หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนใน 
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ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผูบรหิาร การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึงการ
กําหนด มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก 
   ๓.๑) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  
   ๓.๒) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  
   ๓.๓) มาตรการสงเสริมความโปรงในในการจัดซ้ือจัดจาง  
   ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
   ๓.๕) มาตรการปองกันการรับสินบน 
   ๓.๖) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน 
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
   ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปนมาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน ปองปรามการ
ทุจริต มิใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
4. ดําเนินการจัดทําคู มือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

ตัวช้ีวัด จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

ผลการดําเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียน 

 

2. การใชทรัพยสินของราชการ 
 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการใชทรัพยสินราชการ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจะเกิดข้ึน 1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับติดตาม 
หรือ ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. เจาหนาท่ีนําทรัพยสวนกลางของทางราชการไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตวั 

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 1. ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํางาน และ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ มีการสอบทานและ
กําชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 
2. ดําเนินการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินของราชการ และ
คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเส่ียง สูง 

สถานะของการดําเนินการจดัการ 
ความเส่ียง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)............................ 
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รายละเอียดขอมูลการการดําเนินงาน ๑. หัวหนาหนวยงานมีการกําชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
อยางเครงครัด  
2. กําชับใหบุคลากร ไดปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ ไดแก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา รถยนต
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/                
ว ๑๙๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การ จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ หนวยงานของรัฐ โดยไดดําเนินการดังนี้ 
   2.๑) ปรับปรุงการกําหนดปริมาณการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 
และหลอลื่น โดยกําหนดการเบิกน้ํามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
   ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ 
ใชทรัพยสินสวนกลางของราชการ  
๓. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน 
หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนใน 
ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผูบรหิาร การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึงการ
กําหนด มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก 
   ๓.๑) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  
   ๓.๒) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  
   ๓.๓) มาตรการสงเสริมความโปรงในในการจัดซ้ือจัดจาง  
   ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
   ๓.๕) มาตรการปองกันการรับสินบน 
   ๓.๖) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน 
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
   ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปนมาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน ปองปรามการ
ทุจริต มิใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
4. ดําเนินการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินของราชการ และ
คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ตัวช้ีวัด จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
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ผลการดําเนินงาน ยังไมมีเรื่องรองเรียน 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเส่ียง  สํานักปลัด 
ผูรายงาน  นางเนตรนภา  จารุชาต 
ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA) 

 


