
                   ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การขออนุมัติ / อนุญาต  

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีอนุมัติ / อนุญาต ในทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การจัดท าทะเบียนคุมค าส่ัง ประกาศ ฯลฯ  

2. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา  
4. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถท าได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการได้  

ระดับของความเสี่ยง - ไม่มี -  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าทะเบียนคุมค าส่ัง ประกาศ ฯลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564)  
2. ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบการออกค าส่ังอนุมัติ / อนุญาต (เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2564)  
3. ด าเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อครั้งการประชุมประจ าเดือน เมื่อวันท่ี  ธันวาคม 2564  

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการอนุมัติ/ อนญุาต  
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ผู้รายงาน นางสาวนันท์นภัส   บุญประเสริฐ  
สังกัด ส านักปลัด  
วันเดือนปีที่รายงาน  30 มีนาคม 2565  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีอาจใช้อ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประโยชน์ทับซ้อน หรือค่าตอบแทนจาก
ภาคเอกชน   

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การด าเนินการตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา  
4. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถท าได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการได้  

ระดับของความเสี่ยง - ไม่มี -  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  (เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564)  
2. ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบการออกค าส่ังอนุมัติ / อนุญาต (เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2564)  
3. เผยแพร่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็ปไซต์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ   

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ผู้รายงาน นางสาวนันท์นภัส   บุญประเสริฐ  
สังกัด ส านักปลัด  
วันเดือนปีที่รายงาน  30 มีนาคม 2565  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การรับมอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ในองค์กรอาจถูกเข้าใจผิดจาก
ประชาชนในการมาติดต่อราชการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การด าเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
2. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถท าได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการได้  

ระดับของความเสี่ยง - ไม่มี -  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวญั (No Gift 
Policy) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2562  
2. ปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เรื่อง นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2562 อย่างเคร่งครัด   
3. เผยแพร่การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรลงในเว็ปไซต์  

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ผู้รายงาน นางสาวนันท์นภัส   บุญประเสริฐ  
สังกัด ส านักปลัด  
วันเดือนปีที่รายงาน  30 มีนาคม 2565  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


