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ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 

 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกดิขึ้น 1. เจ ้าหน้าที ่พ ัสดุ เล ือกซื ้อร ้านที ่ตนเองรู ้จ ัก หรือพูดคุยได้ง ่าย 
๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที ่เหมาะสม       
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ
และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ
สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ระดับความเสี่ยง ต่ำ 

สถานะของการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด  
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการข้ึนมาควบคุม ได้แก่ 
   2.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   2.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   2.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   2.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   2.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   2.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

   2.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร 
3. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ตัวชี้วัด จำนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ  

(การใช้รถราชการ) 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย
การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ 
เป็นต้น  
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู ้บ ังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความเสี่ยง ต่ำ 

สถานะของการดำเนินการจดัการ 

ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่าง
เคร่งครัด  
2. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 



 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙  
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ 
โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
   2.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
   2.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ  
ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ  
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่
กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก
สุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
4. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนา 
ผู้รายงาน  นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ 
ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 


