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แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2564  

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

หน่วยงานท่ีประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและตำแหน่งหน้าท่ี  

 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

โอกาส/ความเส่ียง 1. เป�นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องกับ การปฏิบัติงาน

เพ่ิมเป�นจำนวนมาก เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจดจ าไม่ ครบถ้วนและตีความไม่

ถูกต้อง  

2.หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฏีกาพร้อมเอกสารประกอบฏีกาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ 

หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนงาน ผู้ ตรวจสอบต้องส่งคืนเพ่ือแก้ไข

มากกว่า 1 ครั้ง 

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเส่ียง 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  

เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน 1. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า ความรู้เรื่อง

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้

ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว  

2.เม่ือมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง 

จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานเพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ท่ี ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป�นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำฎีกาของ หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้

มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องและสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน เพ่ือ ปฏิบัติงานให้เป�นไปในแนวทางเดียวกัน 

 



-2- 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  

โอกาส/ความเส่ียง 1 ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่

เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต ์ขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ิน และระเบียบพัสดุฯ เป�นต้น 2 เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาด

การควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ 

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเส่ียง 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  

เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน 1. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสอืสั่งการท่ี เก่ียวข้อง 

ได้แก่ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการ บริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป�ญหาการจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 199 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดัซื้อ

น้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการ

ดังน้ี 

 1.1) ปรับปรุงการก าหนดปรมิาณการเบิกน้ำมันเช้ือเพลิง และหลอ่ลื่น โดย กำหนดการเบิก

น้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน  

1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และ

เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าท่ีพนักงาน ขับรถยนต์ และเพ่ิมเตมิ ผู้ช่วย

พนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล การ ควบคุมการสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ำมัน

เช้ือเพลิงและหล่อลื่นตาม สถานท่ี กำหนดไว้  

2. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤตมิิ

ชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนใน ตำแหน่ง

หน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่

กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจรยิธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสจุริต รวมถึงการก าหนด 

มาตรการข้ึนมาควบคมุ ได้แก่  

1. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม  

3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ ซึ่งเป�นมาตรการภายในเพ่ือส่งเสรมิความ โปร่งใสและ

ป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิใหเ้กิดความเสียหายต่อองค์กร 
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ช่ือแผนบริหารความเส่ียง งานควบคุมงานก่อสร้าง 

โอกาส/ความเส่ียง 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน

รับผิดชอบ หลายโครงการในห้วง เดียวกันและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิศกรรม(ผู้มี ใบอนุญาตเป�นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศกรรม เป�นผู้ลงนาม และ ตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่

เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี อยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมท่ัวถึง  

3. งบประมาณมีจำกัด 

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเส่ียง 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  

เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน 1.กำชับเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าท่ี ควบคุมการก่อสร้าง 

ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความ รอบคอบ เป�นระบบ 

2.จัดหาบุคลากรให้เพียงต่อการดำเนินงาน 

3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง  

4.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบจากหน่วนยงาน

อ่ืนๆ  

5.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ท่ีมีความจำเป�นเร่งด่วน 

 


