
ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพสัดุ 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน การรบัของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่

เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กนัตาม
มารยาทีป่ฏิบัติกันในสงัคม อย่างไรก็ตามอาจก่อใหเ้กิดความคาดหวัง
ทั้งผู้ให้และผูร้ับ อาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต ควบคุม ก ากับดูแลใหเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ อย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

รายละเอียดข้อมลูการด าเนินการ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรใหป้ฏิบตัิตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง หลกัเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุและเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสมัพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอใหห้ัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครัง้ 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกีย่วกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัต ิ
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
6. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิง่ข้ึน เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรงัเกียจการทุจริตทกุรปูแบบ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรือ่งร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณีนาศ  ไพบูลย ์
สังกัด กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
วันเดือนปีทีร่ายงาน 1  เมษายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การควบคุมพสัด ุ
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าครุภัณฑ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ไปใช้โดย

ไม่ได้รับอนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ครุภัณฑ์สูญหาย และมีการน าไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต จัดท าคู่มือการยืมทรัพยส์ินของทางราชการ และแจ้งใหห้น่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 
ให้จัดท าทะเบียนคุมพสัดุและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเมื่อพบปัญหา
ให้แจ้งผู้บงัคับบญัชาทราบทันท ี

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

รายละเอียดข้อมลูการด าเนินการ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรใหป้ฏิบตัิตาม 
คู่มือการยืมทรพัย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างเครง่ครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุท าทะเบียนคุมพสัดุและตรวจสอบอย่างเครง่ครัด
เมื่อพบปญัหาให้แจ้งผู้บงัคับบญัชาทราบทันที 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิง่ข้ึน เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรงัเกียจการทุจริตทกุรปูแบบ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพยส์ินของทางราชการ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรือ่งร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณีนาศ  ไพบูลย์ 
สังกัด กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
วันเดือนปีทีร่ายงาน 1 เมษายน  2565 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการขออนญุาต/อนุมัต ิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน อาจมีการเรียกรับทรัพยส์ินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต ควบคุม ก ากับดูแลใหเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่น
ใด และให้ปฏิบัตหิน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

รายละเอียดข้อมลูการด าเนินการ 1. เผยแพร่คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพจิารณา
อนุญาตให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบ 
2. มีการก าชับให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย
อย่างเครง่ครัด 
3. จัดให้มเีจ้าหน้าที่คอยสอดส่องพฤติกรรมโดยไม่เปิดเผยตน 
4. มีตู้รับความคิดเห็นหรือสามารถติดต่อร้องเรียนโดยตรงกบัหัวหน้า
งาน หากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัต ิ
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรือ่งร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางภคอร  มาสันเทียะ 
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
วันเดือนปีทีร่ายงาน 1 เมษายน  2565 

 

 

 

 


