
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

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

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข้งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

มีการแอบแฝง หรือเกินความจ าเป็นท าให้การ ใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่คุ้มค่า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีทีร่ับผิดชอบโครงการใช้งบประมาณที่ไมคุ่้มค่าเกินความจ าเป็น 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป ตามระเบียบ ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัต ิตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 

สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ได้แก่ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการอบรม  
จ านวน 14 ชุด และค่ากระเป๋า จ านวน 14 ใบ   
ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ได้แก ่1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
โครงการฯ และวิทยากรจ านวน  20  ชุด  จ านวน  4  มื้อ  2. ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และวิทยากร จ านวน  20  คน จ านวน  2  มือ้  
3. ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2*2.40 เมตร จ านวน 1 แผ่น  
ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ  
ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการที่ด าเนินการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าเกินความจ าเป็น 
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ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายสมศักดิ์  แสงทอง 

สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

วันเดือนปีที่รายงาน วันที่ 28 มีนาคม 2565 

ภาพประกอบรายงาน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล(การโยกย้ายพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู) จ านวน 2 ราย 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

การพิจารณาการโยกย้าย ของบุคลากรเกิดความไม่เป็นธรรม 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

จัดท า/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือ ปฏิบัติงานแลหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 2. จัดท า/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนา บุคลากร 

ระดับของความเสี่ยง ไม่มี 

สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (เริ่มด าเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.นศ.เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 ให้เกิดความเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด จ านวนครั้งในการพิจาณาโอนย้าย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายสมศักดิ์  แสงทอง 

สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์  
(รถยนต์ส่วนกลาง)    

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

-ผู้ใช้รถไมเ่ขียนแบบ 3 เสนอตามล าดับชั้นบังคับบัญชา 
-นายก อบต.ทุ่งสงไม่อนุญาต และน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ 
-การเบิกกุญแจรถยนต์ส่วนกลางไปใช้และไม่บันทึกข้อมูลการใช้ตามแบบ 4  
-การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
-ไมค่ืนกุญแกรถให้กับผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

เจ้าหน้าทีน่ า(รถยนต์ส่วนกลาง)ของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต และใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตาม การใช้(รถยนต์ส่วนกลาง)ก าชับให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 

สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (เริ่มด าเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์
และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

ตัวช้ีวัด จ านวนครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายสมศักดิ์  แสงทอง 

สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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กองคลัง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
(รับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง) 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่  
พัสดุรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

- ก ากับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต  
- อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการบริหาร สัญญา 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 

สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (เริ่มด าเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2565 

ตัวช้ีวัด จ านวน เรื่องที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวโสมจิราวดี  จ าปาสิทธิ์ 

สังกัด กองคลัง 

วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บเงนิ ค่าธรรมเนียม เกบ็ขนขยะ มูลฝอย 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การยักยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เกบ็ขนขยะ มูลฝอย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่ ที่จัดเกบ็ ค่าธรรมเนียม จ านวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริม่วางแผน 
เส้นทางเดนิรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งน าส่ง เงินล่าช้า 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

1. ผู้บังคบั บัญชามกีาร ควบคุม และ ติดตาม การท างาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน 
และก าชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครดั  
2. ด าเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที ่ผู้อื่น
มาช่วย ปฏิบัติงาน เกบ็ ค่าธรรมเนียม 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 

สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (เริ่มด าเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกีย่วกับการยักยอกเงนิ 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวโสมจิราวดี  จ าปาสิทธิ์ 

สังกัด กองคลัง 

วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 


