
รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  รอบ  ๖  เดือนแรก 

 
โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าทีอ่าจน้ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้้ามันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือ

เติมน้้ามันไม่ครบในใบสั่ง 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  ออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของทาง

ราชการ 
-  ก้าหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องบันทึกขอ  ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง 
-  ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้้ามันทุกเดือน 
-  ท้าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้้ามัน  เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้้ามัน 
-  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 
-  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานของการด้าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) 
..................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน - จัดท้าประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของทาง
ราชการ 
-  ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางท้าบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
-  จัดท้าค้าสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
-  มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้้ามันทุกเดือน 

ตัวชี้วัด ไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด้าเนินงาน ยังไม่ม่ีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสุภาพร  ปลัดนู  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด 
สังกัด ส้านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม การเบียดบังเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น  ธนาคาร  โรงพยาบาล  รับบุตร

หลาน 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฎิบัติงานอย่างเข้มงวด 

-  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติงานราชการเป็นประจ้าทุก
วันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจความถูกต้อง 
-  มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานของการด้าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) 
..................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน - เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 
-  จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ตัวชี้วัด ความส้าเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผลการด้าเนินงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต 
ผู้รายงาน นางสุภาพร  ปลัดนู  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด 
สังกัด ส้านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.ถ่ายเอกสารเพ่ือประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับงาน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะน้ากระดาษของทาง

ราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

-  มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
-  ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั้นก้ากับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ  
กฎหมาย  หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
-  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและก้ากับดูแลการใช้และการยืม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานของการด้าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .............................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน -  จัดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ 
-  มีการท้าบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส้านักงานก่อนทุกครั้ง 
-  มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

ตัวชี้วัด ความส้าเร็จในการจัดท้าสมุดควบคุมการใช้กระดาษ  โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจ้านวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร 

ผลการด้าเนินงาน กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ผู้รายงาน นายชุมพร  พันเงิน  ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
สังกัด ส้านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ดูหนัง  ฟังเพลงเล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  ก้าหนด  IP  ของคอมพิวเตอร์ 

-  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ 
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานของการด้าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) ............................................................ .................. 

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน -  มีเจ้าหน้าที่ก้าหนด  IP  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
-  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

ตัวชี้วัด หน่วยงานมีการจัดท้าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างถูกต้อง 

ผลการด้าเนินงาน มี่การจัดท้าคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผู้รายงาน นายชุมพร  พันเงิน  ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
สังกัด ส้านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม การเรียกทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใด 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การขออนุมัติ/อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

การรับผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ/การอนุญาต 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  ควบคุม  ก้ากับ  ดูแลให้พนักงานส่วนต้าบลพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลภูหอ 
-  ควบคุม  ก้ากับ  ดูแลให้พนักงานส่วนต้าบลพนักงานจ้างปฎิบัติตาม
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  เรื่องการรับของขวัญ  สินน้้าใจอย่างเคร่งครัด 
-  ควบคุม  ก้ากับ  ดูแลให้พนักงานส่วนต้าบลพนักงานจ้างปฎิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทัพซ้อน 
-  ประกาศเจตนารมณ์ 
-  ค้าสั่ง  มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับสร้างความตระหนักย้้าเตือน
ในที่ประชุมทุกๆ  เดือน 
-  ก้าชับให้ปฎิบัติงานตามคู่มือ 
-  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
-  ลงโทษอย่างจริงจัง 
-  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน  เป็นตัวอย่างในทางท่ี
ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมและยีนหยัดกระท้าใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
-  เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานของการด้าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) ............................................................ .................. 

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน -  จัดท้าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 
-  มีค้าสั่ง  มาตรการแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  ผู้บริหารได้ก้าชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต
จะลงโทษอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด ความส้าเร็จในการเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า  ๑ 
ช่องทาง 
 



ผลการด้าเนินงาน เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุก
หมู่บ้าน 

ผู้รายงาน นายชุมพร  พันเงิน  ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
สังกัด ส้านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1. การใช้อ้านาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการก้าหนด

คุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
คณะกรรมการตรวจ  รับพัสดุ  ที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.  การใช้ดุลพินิจ/อ้านาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง  อาจส่งผลต่อราคาท่ีสูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรอืบริการที่
ไม่ได้มาตรฐาน 
๓.  การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการ  เพียงรายเดียวในหลายๆ  โครงการ 
๔.  การใช้ดุลพินิจ/อ้านาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการให้มี
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้  อาจ
น้ามาซึ่งผลประโยชน์ทัพซ้อน 

มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความทุจริต -  ก้าหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ 
-  ต่างตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา/TOR 
-  ท้าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต
และบทลงโทษ 
-  ก้าหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถท่ีต้องการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-  จัดกิจกรรมกอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันการทุจริต  การท้างานตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  และการยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
-  จัดท้ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการ
ยึดเป็นแนวทางการปฎิบัติราชการ 
-  จัดท้าแนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการ  เป็นมาตรการก้าหนดองค์กประกอบ
ของคณะกรรมการคณะต่างๆ  ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งพนักงานภายใน
หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ  ได้แก่  ประธาน  กรรมการที่มี
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้าจากหน่วยงาอ่ืน   
-  จัดท้าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพ่ือลดดุลพินิจ 
-  ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือหลี
เลี่ยงการเสนอชื่อเพียงร้านเดียว 
-  จัดประชุมชี้แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่
ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  หลังจากประชุมชี้แจงแล้วควรมีการจัดท้าแนวทางปฏับัติที่ชัดเจนเพื่อลด
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
 

สถานของการด้าเนินการจัดการความ   ยังไม่ได้ด้าเนินการ 



เสี่ยง   เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบุถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) ............................................................ .................. 

รายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินงาน -  มีการท้าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการ
ทุจริตและบทลงโทษ 
-  ได้จัดท้ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้
ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
-  ได้จัดประชุมชี้แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/
บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวชี้วัด ไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด้าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รายงาน นางสาวมยุรี  สุนทราวิรัตน์  ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 


