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ค าน า 

         ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้ด าเนินการและจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินความเสี่ยง การทุจริต อัน
จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะไม่มีการทุจริต 
ท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์  สุจริต นั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้ ได้ด าเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันการทุจริต อันมีเป้าหมายให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติด้วย  
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ส่วนที ่1 บทน า 

  หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในด้านการ
ป้องกันการทุจริตมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะ ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้ างจิตส านึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว และละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
คือ ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การก ากับกิจการที่ดี อย่างแท้จริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ
ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

จากยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมีเป้าประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต และค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง ต่อต้าน และปราบปราม  การทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มเข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  กลุ่มงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง  วัฒนธรรม 
มีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เสนอต่อหัวหน้าส่วน 
ราชการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัด จึงได้ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (FRAs:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ใช้เป็นกลไกในการด าเนินงานการก ากับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็น ๑) 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒) การใช้รถส่วนกลางและ ๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 

 



 

2 

เป็นการด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์
ที่จะช่วยสนับสนุนต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น อีกทั้งเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้                                        
๒. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้            

นิยาม  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ การเปิดเผย
ข้อมูลในระบบ eGovernment Procurement (e-GP) การใช้รถส่วนกลาง หมายถึง การก ากับดูแลและการ
สอบทานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง (Conflict 
of Interest)  
   องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยาม
ว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ สาธารณะที่ มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (Actual) มี
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้น - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น 
(Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ 
รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์
ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ ในอนาคต หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of 
Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interest) มี ๒ ประเภท - ประเภทแรก เกิดจากการที่
เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง
บทบาทและการท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็น
ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติ
มิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย
เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบ
พฤติกรรมและการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๗ ลักษณะ ดังนี้ 
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      ๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับของขวัญและความ
สะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมี ได้  
หลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อการเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิ งใน 
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้  
ของขวัญนั้น 
        ๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self – Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือ
พวกพ้อง จากต าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  

๓) การท างานหลังเกษียณ (Post - Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวก
พ้อง 

๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ การจ้าง
งานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ  
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ  
ภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ ของทาง
ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ  หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  

๖) การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer, Property for Private 
advantage) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์  ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใช้อิทธิพลทางการเมือง เพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น  
 การรับสินบน หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ  จูงใจให้
กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้ าที่ 
ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) เป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตาม กระบวนการ หรือ
เป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การรับค่าอ านวยความสะดวกจึงมีความเสี่ยง สูงที่จะกลายเป็น
การรับสินบน ค่ารับรอง (Hospitality) และของขวัญ (Gifts) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ 
หน่วยงานหรือบุคคลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททาง  
สังคม ถือเป็นการรับสินบนหากเพ่ือการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ปัจจัยที่ท าให้  
เกิดข้ึนได้ เช่น เจตนา มูลค่า ช่วงเวลา  
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การใช้รถ  
ส่วนกลาง และผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกกระบวนงานจาก ภารกิจที่ 
อาจก่อให้เกิดการทุจริต น าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต ใช้เป็นกลไกในการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผลด้าน  การป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
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สว่นที ่2 รายงาน/แผนการประเมินความเสีย่งการทจุรติประจ าปี 

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็น 2 ด้าน 3 งาน 
ประกอบด้วย 

 ด้านที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

   1) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

   2) การใช้รถส่วนกลาง 

 ด้านที่ 2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 

   1) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารพัสด ุ

การใชร้ถสว่นกลาง 
 

การรบัของขวญั/รบัทรัพยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใด 
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การประเมนิความเสีย่ง 

งานดา้นทีจ่ะท าการประเมนิ 
ความเสีย่งการทจุริต 

 

กระบวนงานจากงานที่จะท าการ
ประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑก์าร
ปฏบิตัิงานของกระบวนงานทีจ่ะท า
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

1. การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการ
บริหารพัสดุ 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
ที่ตรวจรับ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตาม
ข้อตกลง 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย 
ใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 
4. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด 

2. การใช้รถส่วนกลาง 
 
 
 

1. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถ
ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอ
ใช้รถส่วนกลาง  

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบน 

1. การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด 

 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No GiftPolicy) 
2. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิง
เวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 
3. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการ
กระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ 
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แผนบรหิารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งการทุจรติ ขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาใต้ 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ปัญหา/พฤติกรรม ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ 
ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพ่ือเรียก 
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒) ขาดข้อมูลการ
รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” 
 ๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 
 5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6. จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้ 

 ๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง 
ปัญหา/พฤติกรรม 
๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  
5. จัดท าป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 
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ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การรับ

ของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ  
(No Gift Policy)  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ ปัญหา/
พฤติกรรม - ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ประจ า และ พนักงานจ้าง เรียกรับหรือยอมรับ
ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ืนใด (เช่น ของขวัญ/
ของที่ระลึก การรับรอง การอ านวยความสะดวก 
ทรัพย์สินต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเพ่ือจูงใจ
ให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ หรือ ประวิงเวลาการกระท าอันชอบ
ด้วยหน้าที ่

1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 
๓. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
6. จัดท าช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ
เจ้าหน้าที ่

 

 



 

9 
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าปี 

การเมนิความเสีย่งการทจุรติขององค์การบริหารสว่นต าบลนาใต ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ โครงการ 
กจิกรรม 

ประเดน็ขัน้ตอน
กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วามเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ 

ปัจจยัเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง      มาตการปอ้งกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิการทจุรติ ตวัชีว้ดั
ผลส าเรจ็ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1 การใช้จ่าย
งบประมาณ 
และการ 
บริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ภาครัฐ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุ 

๑.ไม่ไดแ้ต่งตั้งผูท้ี่มีความรู้
ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดแุละ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไมไ่ด้ตรวจสอบพัสดุ
จริงหรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/
รายละเอียดของ TOR  
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้
รับจ้าง หรือประวิงเวลา
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง 
๒. ขาดขอ้มูลการรับรอง
ตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
และส่วนได้สว่นเสียใด ๆ 
กับผู้เสนองานในแต่ละคร้ัง
ของเจ้าหน้าทีพ่ัสดุและ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่
รอบคอบ 
2. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
เน่ืองจากมี
ความไว้ใจ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. กฎกระทรวง 10 ฉบับ  
3 ระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าดว้ยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
4. ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
5. ประกาศคณะกรรมการ 
ราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  
6. ประกาศคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต 
7. หนังสือแจ้งเวียน 
แนวทางปฏิบัต ิ

   √    1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเร่ือง
ที่ตรวจรับ 
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจ
ความถกูต้องและครบถ้วนตามขอ้ตกลง 
๓. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุและคณะกรรมการ  
จัดซ้ือจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) 
ทุกคร้ังว่า“ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและสว่น
ได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผูรั้บ
จ้าง” 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดแูล 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
5. การส่งบุคลากรเข้ารับกาฝกึอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่สรา้ง
ความรู้ ความเขา้ใจในหลักกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดท าคู่มือการพฒันาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจ านงสุจริต 
 

จ านวนเรื่อง 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
และการ
บริหาร 
พัสดุภาครัฐ 



 

ที ่ โครงการ 
กจิกรรม 

ประเดน็ขัน้ตอน
กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วามเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ 

ปัจจยัเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง      มาตการปอ้งกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิการทจุรติ ตวัชีว้ดั
ผลส าเรจ็ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า ปาน
กลาง 

สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 
 

2 การใช้จ่าย
งบประมาณ 
และการ 
บริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ภาครัฐ 

การใช้รถสว่นกลาง ๑. การใช้รถส่วนกลางไม่
เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง 

1. เจ้าหน้าที่
ขาดความ 
ระมัดระวัง ไม่
รอบคอบ  
2. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาด การ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
เน่ืองจากมี
ความไว้ใจ 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 3. 
ผู้ขอใช้รถบาง
คนไมต่ระหนัก
และให้
ความส าคัญ 
ในการเขียน 
ขอใบอนุญาต 

1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช ้
และรักษารถยนต์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2563  
2. หนังสือแจ้งเวียน 
แนวทางปฏิบัต ิ

   √    ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถ
ส่วนกลาง ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง  
๒. การจัดท ารายงานสรุปผลการ 
ตรวจสอบระยะทางและสถานทีข่อใช้รถ 
ส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที ่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้าง ความรู้ ความเขา้ใจ ในหลัก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัต ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
4. จัดท าคู่มือการพฒันาและส่งเสริม 
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง  
5. จัดท าป้ายบันทกึการขอใช้รถ 
ส่วนกลาง 

๑. การใช้รถ 
ส่วนกลาง
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
และแนวทาง 
ปฏิบัติที ่
เกี่ยวขอ้ง  
๒. รายงาน 
สรุปผลการ 
ตรวจสอบ 
ระยะทาง
และสถานที่
ขอใช้รถ 
ส่วนกลาง 
จากรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ 
ของหน่วย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 
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ที ่ โครงการ
กจิกรรม 

ประเดน็ขัน้ตอน
กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วามเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง      มาตการปอ้งกนัเพื่อไมใ่หเ้กดิการ
ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ ไม่

ม ี
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สงู สงู 
มาก 

สงู 
สดุ 
 

1 การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร
ภาครัฐ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหาร
พัสด ุ

๑. ไม่ไดแ้ต่งตั้งผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องที่ตรวจ
รับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจ 
รับพัสดแุละ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไมไ่ด้ตรวจสอบ
พัสดุจริงหรือตรวจรับ
ไม่ครบถ้วนตาม
รายการ/รายละเอียด
ของ TORเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อ 
ผู้รับจ้างหรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 
๒. ขาดขอ้มูลการ
รับรอง 
ตนเองว่าไม่มีส่วน 
เกี่ยวขอ้งและสว่นได ้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนอ 
งานในแต่ละคร้ังของ 
เจ้าหน้าทีพ่ัสดแุละ 
คณะกรรมการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ระมัดระวัง ไม่
รอบคอบ 
2. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
เน่ืองจากมี
ความไว้ใจ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 2. กฎกระทรวง จ านวน 
10 ฉบับ  
3 ระเบียบกระทรวง การ
คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
4. ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบาย การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 5. 
ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  
6. ประกาศ คณะกรรมการ
ความ ร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต 
 

   √    1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่อง 
ที่ตรวจรับ 
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจ 
ความถกูต้องและครบถ้วนตาม 
ข้อตกลง 
๓. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุและคณะกรรมการ 
จัดซ้ือจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) 
ทุกคร้ังว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/
ผู้รับจ้าง” 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดแูลกระบวน 
การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
และการ
บริหาร 
พัสดุภาครัฐ 
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แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าป ี                                                                                                                                            
การเมนิความเสีย่งการทจุรติขององค์การบริหารสว่นต าบลนาใต ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ 
กจิกรรม 

ประเดน็
ขัน้ตอน

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วามเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง      มาตการปอ้งกนัเพื่อไมใ่หเ้กดิการ
ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ ไม่

ม ี
ต่ า
มาก 

ต่ า ปาน
กลาง 

สงู สงู 
มาก 

สงู 
สดุ 
 

3 ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การรับสินบน 

การรับ
ของขวัญ/รับ
ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ 
อื่นใด 

ข้าราชการการเมอืง 
ข้าราชการประจ าและ 
พนักงานจ้าง เรียกรับ 
หรือยอมรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น 
ของขวัญ/ของที่ระลกึ 
การรับรองการอ านวย
ความสะดวกทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระท า
การ/ไมก่ระท าการที่ขัด
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการ 
กระท าอันชอบด้วย 
หน้าที ่

1) การไม่
ปฏิบัตติาม 
นโยบายงดรับ
ของขวัญ (No 
Gift Policy)  
2) การรับ
ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่น
ใด  
๓) การใช้
ต าแหน่งหน้าที่
หรือการ
กระท าที่เป็น
คุณหรือเป็น
โทษ แก่บุคคล
ใดเพราะมีอคต ิ

1. พระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561  
2. ประกาศ คณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปราม
การ ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑก์ารรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้า
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 
2563 

   √    1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ ของขวัญ 
(No Gift Policy) 
 2. ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ 
 จูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่
ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ 
ประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วย 
หน้าที ่๓. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือ
การกระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคต ิ 
4. การส่งบุคลากร เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5. จัดท าคู่มือการพฒันาและส่งเสริม
การ ปฏิบัติงานเพือ่ป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
6. จัดท าช่องทางรอ้งเรียน/แจ้งขอ้มูล 
ข่าวสารการทุจริต ของเจ้าหน้าที ่

จ านวนเรื่อง 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการ
เรียกรับ 
ของขวัญ/รับ 
ทรัพย์สิน
หรือ 
ประโยชน์อื่น
ใด 
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สว่นที ่3 ผลการด าเนนิการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาใต ้                    
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ การใชจ้า่ยงบประมาณ และการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัด ุ 

เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึ้น ๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุ
จริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ 

ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง
ของเจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไมเ่กิดการทจุริต 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง  (Declare) ทุกครั้ งว่า “ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เคร่งครัด 5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ที ่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. จัดท าคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 7. ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน ต าบลนาใต้ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ   
   เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง 

    เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแตย่ังไม่ครบถ้วน  

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน  

  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
......................................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถ ใน
เรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง  (Declare) ทุกครั้ งว่า “ไม่มีส่ วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เคร่งครัด 5. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
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ชื่อโครงการ การใชจ้า่ยงบประมาณ และการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวขนิษฐา  น้อมรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 11 เมษายน 2565 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้รถส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึ้น ๑. การใช้รถส่วนกลางไมเ่ป็นไปตามระเบยีบและแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 
มาตรการป้องกันเพ่ือไมเ่กิดการทจุริต ๑. ตรวจสอบการขออนุมตัิใช้รถสว่นกลางให้เป็นไปตามระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง ๒. การจัดท ารายงานสรปุผลการ
ตรวจสอบระยะทางและสถานท่ีขอใช้รถส่วนกลาง 3. การส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 4. จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 5. จัดท าป้ายบนัทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ   
   เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง 

    เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน  

  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ตรวจสอบการขออนุมตัิใช้รถสว่นกลางให้เป็นไปตามระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง  
๒. การจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ี ขอ
ใช้รถส่วนกลาง  
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลกักฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
4. จัดท าป้ายบันทึกการขอใช้รถสว่นกลาง 

ตัวช้ีวัด ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏบิัติที ่
เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานท่ีขอ
ใช้รถ ส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

ผลการด าเนินงาน ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏบิัติที ่
เกี่ยวข้อง 
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