
รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน น ารถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน

ของ อบต.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่
กลับมีการิเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางราย น ารถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของ อบต. 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การจัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ของราชการ 
2. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. การตรวจสอบการใช้รถยนต์ ของราชการเป็นประจ าทุกวัน 
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ........................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือรักษาดูแลรถยนต์ของ
ราชการฯ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
3. จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ของราชการฯ 
4. เวรรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ฯ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นประจ าทุกวัน  

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน ารถยนต์ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเด่น  วิทยา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์

จากองค์กร 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางราย มกีารรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การเสริมสร้างจิตส านึกในการไมร่ับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับ

สินบน 
2.การมอบหมายเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
หรือรับสินบน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ........................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการไมร่ับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือ
รับสินบน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลการรับผลประโยชน์
ต่าง ๆ หรือรับสินบน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเด่น  วิทยา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การท างานพิเศษในเวลาราชการที่อยู่เหนืออ านาจหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก อบต.อย่างเต็มที่แต่
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางราย เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
2.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล การปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ........................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล การปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการท างานพิเศษนอกเหนืออ านาจหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเด่น  วิทยา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางรายปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 

การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
2.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ........................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเด่น  วิทยา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 


