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รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสด ุ
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31  มีนาคม  2565  
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
         1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
         2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
         3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯและการบริหารจัดการ  
                 ทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

โอกาส/ความเสี่ยง 1. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจ าไม่
ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง 
2.หน่วยงานผู้เบิกจัดท าฏีกาพร้อมเอกสารประกอบฏีกาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนงาน ผู้
ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 
 

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ไดด้ าเนินการ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
 

ผลการด าเนินงาน 1. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า
ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว 
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ 
ผู้อ านวยการคลัง จดัให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปกิบัติงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะน ากัน ท าให้เกิดแก่นความรู้ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดท าฎีกาของ
หน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 



-2- 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
โอกาส/ความเสี่ยง 1 ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อ

กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ไดด้ าเนินการ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 

ผลการด าเนินงาน 1. ได้ด าเนินการก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 199 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยไดด้ าเนินการดังน้ี 
 1.1) ปรับปรุงการก าหนดปริมาณการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดย
ก าหนดการเบิกน้ ามันฯ : ลิตร : คร้ัง : เดือน 
1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ 
จักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ และเพิ่มเติม ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล
การ ควบคุมการสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม สถานที่
ก าหนดไว ้
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนใน ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการก าหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
1. มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซ่ึงเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง งานควบคุมงานก่อสร้าง 

โอกาส/ความเสี่ยง 1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วง
เดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน 
ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศกรรม(ผู้มี
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรม เป็นผู้ลงนาม และ
ตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มี
อยู่ จึงท าให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
3. งบประมาณมีจ ากัด 
 

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ไดด้ าเนินการ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
 

ผลการด าเนินงาน  1.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความส าคัญกับการหน้าที่
ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนด าเนินงานด้านความ
รอบคอบ เป็นระบบ 
2.จัดหาบุคลากรให้เพียงต่อการด าเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจากหน่วนยงานอื่น  ๆ
4.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 


