
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการ 

ดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผล การ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ  
๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด  
ผู้รายงาน : นายยุทธเดช  พลรัตน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ 
มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมวิธีการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รายงานและเผยแพร่
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 
รวมทั้งรายงานการ 
ดำเนินงานรายเดือน
หรือรายไตรมาสเสนอ
ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 

จัดทำแผนรายงาน
การจัดซื้อจดัจ้าง
พัสดุประจำปี รวมถึง
สรุปผล การจัดซื้อจดั
จ้างรายเดือนต่อ
ผู้บริหารทราบ  
และเผยแพร่
กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างเป็นประกาศ
ลงบนเว็บไซต์ หลัก
ของหน่วยงาน 

            ดำเนินการ
เรียบร้อย และ
ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจาก 

งานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ 

ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน 
และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔  
๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ทุกเดือน 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการ    
ไปใช้นอกสถานที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด  
ผู้รายงาน : นายยุทธเดช  พลรัตน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ 
มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมวิธีการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การนำทรัพยส์ิน
ทางราชการไป
ใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน 

๑. จัดทำแนวทางปฏิบตัิ
ในการใช้/การยืม
ทรัพย์สินทางราชการ 
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง  
๒. จัดทำทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายนำ้มันอย่าง
เคร่งครดั 

  มีคำสั่งแต่งตั้งเวร
รักษาการณ์เพื่อดูแล
ทรัพย์สินของทาง
ราชการทุกเดือน 
  การใช้รถยนต์และ
การเบิกน้ำมัน
เชื้อเพลิงต้อง
สอดคล้องกัน และ
ต้องตรงกันกับบันทึก
การใช้รถแบบ ๔ 

            ดำเนินการ
เรียบร้อย และ
ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

 
 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR  
๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
ความเสี่ยง : การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด  
ผู้รายงาน : นายยุทธเดช  พลรัตน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ 
มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมวิธีการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การคัดเลือก
คณะกรรมการ
ในการจัดทำ 
TOR 

๑. มีกระบวนการให้
ความรู้กับ
คณะกรรมการในการ
จัดทำ TOR  
๒. มีการกำกับ ควบคุม
และดูแลให้
คณะกรรมการปฏิบตัิ
ตาม หลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจา้
งอย่างเคร่งครัด 

  -ยึดปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  -ดำเนินการกำกับ 
ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการในการ
จัดทำ TOR ให้
เป็นไปตามหลัก 
เกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
ถูกต้องและเหมาะสม 

            ดำเนินการ
เรียบร้อย และ
ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของ

กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  
๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียน 
การ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓  
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของ
กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล 
(Infographic) เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบาย 
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล       
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
ความเสี่ยง : การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด  
ผู้รายงาน : นายยุทธเดช  พลรัตน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 

 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ 
มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมวิธีการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การรับของขวัญ
และของกำนัล
ทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

๑. ประกาศใช้นโยบาย 
No Gift Policy งดรบั
ของขวัญและของกำนัล
จากการปฏิบตัิหน้าที่  
๒. รณรงค์และสร้าง
ความเข้าใจให้ประชาชน
ผู้รับบริการเขยีน การ์ด
อวยพร/บัตรอวยพร
แสดงความขอบคณุ 
แทนการให้ของขวัญ 

  ประกาศใช้นโยบาย 
No Gift Policy งด
รับของขวัญและของ
กำนัลจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี และรณรงค์
และสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชน
ผู้รับบริการเขยีน 
การ์ดอวยพร/บัตร
อวยพรแสดงความ
ขอบคุณ แทนการให้
ของขวัญ 

            ดำเนินการ
เรียบร้อย และ
ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 


