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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการจัดหาพสัด ุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ไม่ได้จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.ให้มีการสอบถามและตรวจสอบเงินรายรับก่อนการด าเนินการจัดหาพัสดุ
ก่อนทุกคร้ังเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้วางไว ้

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ตรวจสอบสถานะเงินรายรับก่อนการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน  
และการจัดหาพัสดุก่อนทุกครั้ง  
2.จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานและ
เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
3.จัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงค าสั่งมอบอ านาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
4.การรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นระยะ 
5.ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล ควบคุม เร่งรัดและติดตามการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผนฯที่ก าหนด 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางเกสร  เกิดหึง 
สังกัด งานพัสดุ  กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน 7 เมษายน 2566 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้งานส่วนตัวโดยไม่ได้ขอ

อนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 1.เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ท างาน

ส่วนตัวที่บ้าน 
2.การยืมพัสดุของทางราชการโดยทางวาจา ไม่มีหลักฐาน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 
2.การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจ า 
4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรยามเพ่ือดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สิน
ของราชการ ของทุกเดือน 
2.เวรยามรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ก่อนส่งมอบและรับเวร 
3.การจัดท าทะเบียนควบคุมการยืม – คืน พัสดุของเทศบาลที่
เป็นปัจจุบัน  

ตัวชี้วัด 1.จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
2.จ านวนพัสดุของราชการที่สูญหาย 

ผลการด าเนินงาน 1.ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
2.พัสดุของส่วนราชการไม่สูญหาย 

ผู้รายงาน นายณรงฤทธิ์  เพชรนุ้ย 
สังกัด งานธุรการ ส านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 7 เมษายน 2566 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน - การน ารถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถส่วนกลางออก

นอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.การจัดท าทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน 

2.การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ  

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรยามเพ่ือดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สิน
ของราชการ ของทุกเดือน 
2.เวรยามรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ก่อนส่งมอบและรับเวร 
3.การจัดท าทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 1.จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
2.ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน และปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง 
ผู้รายงาน นายณรงฤทธิ์  เพชรนุ้ย 
สังกัด งานธุรการ ส านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 7 เมษายน 2566 

 
 
 

 
 
 
 


