
 

 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ได้จัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีการก าหนดประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่ได้รับ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกายูบอเกาะ ได้ด าเนินการตามแผนการประเมินฯ ดังกล่าว (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565) มีรายละเอียดดังนี้  

ประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต  

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/เจ้าหน้าที่เลือกผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนได้เสียกับตนเอง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง

ใกล้ชิด 
2. ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชี้แจง ถ่ายทอดความรู้เรื่องพรบ.พัสดุ 
และระเบียบเกี่ยวกับพัสดุให้บุคลากรในต าแหน่งอื่นรับทราบ 

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง การให้ความรู้ และตอบ

ปัญหาโดยผู้มีความรู้ ด าเนินการส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง,ผู้มี
ความรู้ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
รอบคอบ 

ตัวช้ีวัด การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 



2. การจัดโครงการกิจกรรม 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การเลือกผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนได้เสียกับตนเอง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง

ใกล้ชิด 
2. การเลือกผู้ประกอบกิจการ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า เช่นการ
ประหยัด คุณภาพ และมีความหลายหลาย 

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง มีการเผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ส ารวจข้อมูลร้านค้าและผู้

ประกอบกิจการ เพื่อสามารถเปรียบเทียบ และราชการไม่เสีย
ประโยชน์ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ผู้จัดท าโครงการมีการสอบถาม และประเมินถึงความคุ้มค่า 
เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ประกอบการที่ตรงกับเป้าหมายโครงการ
และมีความประหยัด 

ตัวช้ีวัด การจัดโครงการกิจกรรมถูกต้องตามระเบียบ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องการจัดโครงการ 

 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การให้หรือรับสินบนเพ่ือให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง

ใกล้ชิด 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องวินัยข้าราชการและ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3. มีมาตรการลงโทษส าหรับผู้ที่ท ากระท าความผิดเรื่องการรับ
สินบน 
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสเรื่องการทุจริต 

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง มีการเผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  

ด าเนินการเรื่องการจัดท าเรื่อง  มาตรการป้องกันการให้หรือรับ
สินบน 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน โดย
ก าหนดเรื่องการแจ้งเบาะแส ข้อห้าม และการลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดให้ทราบโดยทั่วกัน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการรับสินบน 



4. การมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การน าเวลาราชการไปปฏิบัติอย่างอ่ืนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด 
2. สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
3. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความ
เหมาะสม 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง มีการเผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  

ด าเนินการเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานและเลิกงานตรงเวลา ช่วงเวลา

ที่ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนืองานราชการ 
ตัวช้ีวัด บุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จ และทันเวลา 
ผลการด าเนินงาน งานส าเร็จและสมบูรณ์ ทันก าหนด 

 

5. การบริหารงานบุคคล 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การสรรหา บรรจุ บุคคลที่ไม่เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือแก่เครือญาติ 
หรือผลประโยชน์ที่ตนได้รับ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. มีการประกาศรับสมัครและการคัดเลือกท่ีโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
2. ให้การด าเนินการสรรหาข้าราชการเป็นของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในช่วงด าเนินการขอใช้บัญชีการสรรหาต าแหน่งสายงาน

ผู้บริหารจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับสมัคร สรรหา 
ข้าราชการบรรจุใหม่  

ตัวช้ีวัด มีข้าราชการได้รับการแต่งตั้ง โอนย้าย อย่างถูกระเบียบ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการสรรหา บรรจุที่ไม่เป็นธรรม 

 

 



6. การอนุมัติ การอนุญาต การรับรองสิทธิ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความรวดเร็ว ความสะดวกในการได้รับสิทธิ์เกิดข้ึนกับเครือญาติ 
คนรู้จักหรือคนที่มีผลประโยชน์กับตนเอง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
2. แสดงเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส่ ปฏิบัติงานให้
ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในช่วงด าเนินการขอใช้บัญชีการสรรหาต าแหน่งสายงาน

ผู้บริหารจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.มีการจัดท า ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
2. คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัด
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ตัวช้ีวัด ให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการบริการที่ไม่น่าพึงพอใจจาก

ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดท าคู่ข้ันตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 
และเข้าใจง่าย 
2. ผู้บังคบับัญชาตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไม่ให้เกิดการน าไปใช้ที่ผิดระเบียบ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้

เกิดการน าไปใช้ที่ผิดระเบียบ และผู้ที่จะน าทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้ มีความรู้และขออนุญาตอย่างถูกวิธี 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. หากมีการขออนุญาตการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้
ส่วนตัวต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง หากไม่ขออนุญาตผู้รับชอบ
ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินไม่ให้ถูกน าไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด แบบฟอร์มการขอน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้

อย่างไม่ถูกต้อง 
 

 


