
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีอาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือเติม 
น้ำมันไม่ครบตามใบส่ังจ่าย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ ส้ินเปลืองน้ำมัน เช้ือเพลิงของทางราชการ  
- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง  
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน  
- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน  
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้รถยนต์  
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ระดับความเส่ียง -ปานกลาง 
สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความ เส่ียง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ ส้ินเปลืองน้ำมัน เช้ือเพลิงของทางราชการ  
-ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
-จัดทำคำส่ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน  
-มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน 

ตัวชี้วัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวเพชรลดา  อัมพร 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 

 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การเบียดบังเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 
-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและ
ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง  
-มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดับความเส่ียง ต่ำมาก 
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความ เส่ียง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

-เจ้าหน้าท่ีมีการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีและได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง -จัดให้มี
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ตัวชี้วัด -ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเจ้าหน้าท่ีออกนอกสถานท่ีก่อนได้รับอนุญาต 
ผู้รายงาน นางสาวเพชรลดา  อัมพร 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

ใช้ปากกา กระดาษ ดินสอ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

การใช้ปากกา กระดาษ ดินสอ ในการปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะนำวัสดุของทางราชการไป 
ใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด  
- ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน  
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความ เส่ียง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

- จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
- มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.กอง 

ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์มีข้อมูลถูกต้องสัมพันธ์กัน โดย
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีควบคุมให้ มีการลงช่ือผู้ขอเบิก 

ผลการดำเนินงาน วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ผู้รายงาน นางสาวเพชรลดา  อัมพร 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและเครื่องถ่ายเอกสารเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

-กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์  
-จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความ เส่ียง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

- มีเจ้าหน้าท่ีกำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงาน  
- จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

ตัวชี้วัด หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถูกต้อง 
ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผู้รายงาน นางสาวเพชรลดา  อัมพร 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การขออนุมัติ/ อนุญาต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับ 
ผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เร่ืองการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด  
-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน  
-ประกาศเจตนารมณ์  
-คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในท่ี ประชุม 
ทุกๆ เดือน  
-กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ  
-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
-ลงโทษอย่างจริงจัง  
-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางท่ีถูกต้อง และ เจ้าหน้าท่ี
ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็น ธรรมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ  
-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดําเนนิการจัดการ
ความ เสี่ยง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

 -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต  
-มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
-ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษ 
อย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า 1 ช่องทาง 
ผลการดำเนนิงาน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

หน่วยงาน 
ผู้รายงาน นางสาวเพชรลดา  อัมพร 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

-การใช้อำนาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
และราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ ท่ีอาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
-การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อาจส่งผลต่อราคาท่ีสูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
-การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการ 
เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ  
-การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน 
500,00 บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ  
-แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญท่ีปรึกษาด้าน TOR  
-ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ 
บทลงโทษ  
-กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามท่ีต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
-จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพือ่ให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติราชการ  
-จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการคณะต่างๆ ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากท้ังบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของ 
โครงการและหน่วยงานอืน่ๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการท่ีมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ 
บริการกรรมการจากหน่วยงานอืน่ (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหน้าท่ี 
สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายช่ือ (List) ไว้เป็น 
ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งต้ังคณะกรรมการเรียงตามลำดับ  
-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ  
-จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ ไป  
-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ  
-ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเล่ียงการ 
เสนอช่ือเพียงรายเดียว  
-จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการท่ีไม่ 
เส่ียงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
-หลังจากฟังการประชุมช้ีแจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อลดดุลย
พินิจของเจ้าหน้าท่ี 
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ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความ เส่ียง 

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

รายละเอียดข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน 

-มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ 
บทลงโทษ 
-ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ  
-ได้จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการท่ีไม่ 
เส่ียงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวชี้วัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รายงาน นางสาวกรวรรณ  นิธิศธาน ี
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เม.ย.2564 

 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้รับรอง 
(นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ  
(นายวีระชาติ  จันทรภรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


