
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ที่  นศ 81801/                                 วันที่  5 เมษายน 2565 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)                                

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจะไม่
มีการทุจริต ทำให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต  นั้น  

    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดลงนามในหนังสือฉบับ
นี้ และประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้ 

      (ลงชื่อ)                   
(นางสาวภาวนา  สมแรง) 
    นิติกรชำนาญการ 
 

ความเห็น..................................................................................................... ........................................................ 
(ลงชื่อ)  

                          (นางสาวอังคนา วารี) 
         หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 

ความเห็น.....................................................................................................  ........................................................ 
(ลงชื่อ) ส.ต.ท. 

                            (บรรจง  ผ่อนผัน) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

ความเห็นปลัด................................................................................................ ........................................................ 
(ลงชื่อ)  

                          (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

พิจารณาสั่งการ............................................................................... .................. .................................................... 
       (ลงชื่อ)  

    (นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี ่ยง 
การทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เสาเภา               
จะไม่มีการทุจริต ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต  นั้น 

 องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเสาเภา ได ้ดำเน ินการตามแผนการประเม ินความเส ี ่ยง 
การทุจริตเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านการป้องกันการทุจริต อันมีเป้าหมายให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและ
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตดังกล่าว ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
       

        
                            (นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 

 

 



 

 

 

รายงาน 

 
ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 



 

 

 
   จากยุทธศาสตร์และแผนที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมี
เป้าประสงค์ สำคัญเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต และคำนึงถึงบทบาทของทุกภาค
ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง ต่อต้าน และปราบปราม
การทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มเข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล กลุ่ม
งาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม 
มีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เสนอต่อหัวหน้าส่วน ราชการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด จึงได้ประเมินความเสี่ยง การทุจริต (FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เป็นกลไก
ในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกัน การทุจริตในประเด็น ๑) การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ ๒) การใช้รถส่วนกลาง และ ๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นการ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะช่วย
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ให้สูงขึ้น อีกทั้งเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
   ๒. เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกัน 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หมายถึง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา 
พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
การเปิดเผยข้อมูลในระบบ eGovernment Procurement (e-GP)  
   การใช้รถส่วนกลาง หมายถึง การกำกับดูแลและการสอบทานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หมายถ ึ ง  ( Conflict of Interest) องค ์ ก ร ส ากล  ค ื อ  Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ สาธารณะที่มี
ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์สาธารณะเกิดข้ึน  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นว่ามี 
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซึ่งผลเสีย ไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่าง
มีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 



 

 

   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ 
ทับ ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
   หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interest)           
มี ๒ ประเภท  
   - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง  
   - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทำ 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ บทบาท
หน้าท ี ่ ให ้แก ่อ ีกหน ่วยงานหนึ ่งได ้  ผลเส ียค ือถ ้านำข ้อม ูลมาใช ้ก ็อาจเก ิดการประพฤต ิม ิชอบหรือ  
ความ ลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
  ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ 
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมา 
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  
   ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนมี ๗ ลักษณะ ดังนี้  
   ๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับของขวัญและ ความ
สะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมี ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงใน รูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ ของขวัญนั้น  
   ๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self – Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว 
หรือพวกพ้อง จากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  
   ๓) การทำงานหลังเกษียณ (Post - Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและ 
พวกพ้อง  
   ๔) การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ 
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ 
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษ 
ภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
   ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทางราชการ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  
   ๖) การใช้สมบัต ิของหน่วยงานเพื ่อประโยชน์ส ่วนตัว (Using Employer, Property for 
Private advantage) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั ่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  
   ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมือง เพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที ่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น  
   การรับสินบน หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสิน อย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ 
จูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วย 
หน้าที่  
   ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments) เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตาม 



 

 

กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การรับค่าอำนวยความสะดวกจึงมีความเสี่ยงสูง
ที่จะกลายเป็นการรับสินบน  
   ค่ารับรอง (Hospitality) และของขวัญ (Gifts) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ 
หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททาง สังคม 
ถือเป็นการรับสินบนหากเพื่อการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ปัจจัยที่ทำให้ เกิดขึ้นได้ 
เช่น เจตนา มูลค่า ช่วงเวลา  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การใช้รถส่วนกลาง 
และผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกกระบวนงานจาก
ภารกิจที ่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต นำไปสู ่การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันการทุจริต ใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้าน  
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
๒. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง 
(Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด  
5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
...................................................................................................  
 

 
 



 

 

 
 
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถ

ในเรื่องที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อตกลง  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง 
(Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด  
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวภาวนา  สมแรง  ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การใช้รถส่วนกลาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง  
๒. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่
ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
5. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
...................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่
ขอใช้รถส่วนกลาง  
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัด ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถ
ส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ผลการดำเนินงาน ๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  



 

 

 
 
 
 ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้ 

รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้รายงาน นางสาวภาวนา  สมแรง  ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูง
ใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่  
๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
6. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
........................................................................... ........................ 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1. กำหนดนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูง
ใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่  
๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

6. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวภาวนา  สมแรง  ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 5 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


