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รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำป!งบประมาณ 2565  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
----------------------------------- 

   ด�วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให�หน#วยงานภาครัฐทุก
หน#วยงานให�ความร#วมมือและเข�าร#วมการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ โดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.  กำหนด การประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานของหน# วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) มีวัตถุประสงคDเพ่ือให�หน#วยงานท่ีรับการประเมินได�รับทราบผลการประเมิน แนวทางใน
การพัฒนา และยกระดับหน#วยงานในด�านคุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานได�อย#างเหมาะสม 
เพ่ือให�หน#วยงานภาครัฐได�มีการดำเนินงานอย#างโปร#งใสและเกิดการปIองกันประเด็นเสี่ยงหรือช#องทาง          
ท่ีอาจจะก#อให�เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได�อย#างเท#าทันสถานการณD ซ่ึงเม่ือ
หน#วยงาน ภาครัฐท่ัวประเทศมีการปIองกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให�การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง
ได�ในท่ีสุด องคDการบริหารส#วนตำบลท�ายเกาะ ได�เข�าร#วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการ 
ดำเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปOงบประมาณ 
2565 ซ่ึงการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) เปPนการประเมินท่ีมีจุดหมายท่ีจะก#อให� เกิดการปรับปรุงพัฒนาด�าน
คุณธรรมและความโปร#งใสใน หน#วยงานภาครัฐ โดยถือเปPนการประเมินท่ีครอบคลุมหน#วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ ประจำปO  
งบประมาณ ๒๕๖5 ได�กำหนดให�หน#วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT) 
โดย ตัวชี้วัดท่ี  10 การปIองกันการทุจริต ตัวชี้วัดย#อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปIองกันการทุจริต                  
ได�กำหนดให�หน#วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือปIองกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมหรือ
การดำเนินการท่ี สอดคล�องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง องคDการบริหาร   
ส#วนตำบลสนวน จึงได�จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือให�
สอดคล�องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดำเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นความเสี่ยงที่จะต.องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปOงบประมาณ 2565 องคDการบริหารส#วนตำบลสนวน 
ได�จัดทำรายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปOงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปOงบประมาณ 
2565 เพ่ือเปPนการส#งเสริมความโปร#งใสและเปPนการปIองกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การใช.พัสดุ/ทรัพย*สินของทางราชการโดยไม,ได.อนุญาตโดยถูกต.องตามหลักเกณฑ*ท่ีกำหนด 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

การใช�พัสดุ/ทรัพยDสินของทางราชการโดยไม#ได�อนุญาตโดยถูกต�องตาม
หลักเกณฑDท่ีกำหนด 

เหตุการณ*ความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

มีการใช�ทรัพยDสินของทางราชการไปใช�ส#วนตัว 

มาตรการป=องกันเพ่ือ
ไม,ให.เกิดการทุจริต 

1. มีการจัดทำคู#มือการให�ยืมพัสดุทรัพยDสินของทางราชการ 
2. มีการจัดทำบันทึกอนุมัติการยืมพัสดุ 
3. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส#งพัสดุ/ทรัพยDสินคืน 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณ*ดำเนินการ
จัดการความเส่ียง 

� ยังไม#ได�ดำเนินการ 
�เฝIาระระวัง และติดตามต#อเนื่อง 
�เริ่มดำเนินการไปแล�วบ�าง แต#ยังไม#ครบถ�วน 
�ต�องปรับปรุงมาตรการปIองกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
�เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............. 

รายละเอียดข.อมูลการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำคำสั่งให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการให�ยืม
พัสดุทรัพยDสิน 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให�ยืมพัสดุทรัพยDสินของทางราชการ 
แก#พนักงานทุกคน 

ตัวช้ีวัด การใช�พัสดุ/ทรัพยDสินของทางราชการมีการอนุญาตถูกต�องตามหลักเกณฑDท่ี
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน ยังไม#มีเรื่องร�องเรียน 
ผู.รายงาน นายธนวัฒนDชัย  พานนาคมงคล 

        หัวหน�าสำนักปลัด 
สังกัด สำนักปลัดองคDการบริหารส#วนตำบลสนวน 
วันเดือนป!ท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 



2. การเบิกจ,ายเงินผ,านระบบ KTB Corporate Online 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

การเบิกจ#ายเงินผ#านระบบ KTB Corporate Online 

เหตุการณ*ความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบอาจโอนเงินเข�าบัญชีตัวเองหรือของคนอ่ืนท่ีไม#ใช#
เจ�าหน�าท่ีของ อปท. 

มาตรการป=องกันเพ่ือ
ไม,ให.เกิดการทุจริต 

1. อบต. จัดทำคำสั่งแต#งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
2. ผู�บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย#างใกล�ชิดมีการสอบ
ทานและกำชับให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย#างเคร#งคัด 

ระดับความเส่ียง สูงสุด 
สถานการณ*ดำเนินการ
จัดการความเส่ียง 

� ยังไม#ได�ดำเนินการ 
�เฝIาระระวัง และติดตามต#อเนื่อง 
�เริ่มดำเนินการไปแล�วบ�าง แต#ยังไม#ครบถ�วน 
�ต�องปรับปรุงมาตรการปIองกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
�เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............. 

รายละเอียดข.อมูลการ
ดำเนินงาน 

จัดทำคำสั่งแต#งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงาน การเบิกจ#ายเงินผ#านระบบ KTB 
Corporate Online 

ตัวช้ีวัด จำนวนเจ�าหนี้ทวงถามการชำระเงิน 
ผลการดำเนินงาน ยังไม#มีเรื่องร�องเรียน 
ผู.รายงาน                 นางสาวบุปผา  แก�วประสงคD 

ปลัดปลัดองคDการบริหารส#วนตำบล รักษาราชการแทน 
                   ผู�อำนวยการกองคลัง 

สังกัด สำนักปลัดองคDการบริหารส#วนตำบลสนวน 
วันเดือนป!ท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การเบิกจ,ายน้ำมันเช้ือเพลิงรถส,วนกลาง 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

การเบิกจ#ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส#วนกลาง 

เหตุการณ*ความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

๑. การเบิกจ#ายค#าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู�มีอำนาจกำหนดเง่ือนไขให�จ#าย 
ตามใบสั่งจ#ายจากผู�มีอำนาจสั่งจ#าย และมอบใบสั่งจ#ายให�พนักงานขับรถไปรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงจากผู�ขาย โดยไม#ได�ตรวจสอบปริมาณว#าถูกต�องตรงกับใบสั่ง 
จ#ายหรือไม# 
๒.ในหนึ่งวันมีการใช�รถส#วนกลางไปในท�องท่ีหรือพ้ืนท่ีเดียวกันหลายครั้ง 

มาตรการป=องกันเพ่ือ
ไม,ให.เกิดการทุจริต 

1. ผู�บังคับบัญชามีการควบคุมแลตรวจสอบการเบิกจ#ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการ
ใช�รถส#วนกลางอย#างใกล�ชิด 
๒. จัดทำแผนหรือรายการใช�รถส#วนกลางประจำวันโดยกำหนดเวลาการใช�รถ
ส#วนกลางอย#างชัดเจนเพ่ือให�การใช�น้ำมันเชื้อเพลิงได�อย#างมีประสิทธิภาพคุ�มค#า 
และประหยัด 

ระดับความเส่ียง สูง 
สถานการณ*ดำเนินการ
จัดการความเส่ียง 

� ยังไม#ได�ดำเนินการ 
�เฝIาระระวัง และติดตามต#อเนื่อง 
�เริ่มดำเนินการไปแล�วบ�าง แต#ยังไม#ครบถ�วน 
�ต�องปรับปรุงมาตรการปIองกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
�เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............. 

รายละเอียดข.อมูลการ
ดำเนินงาน 

1. กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ#ายค#าน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช�รถส#วนกลางท่ีชัดเจนและมีการ
ประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถส#วนกลาง 
3. กำหนดมาตราการการลดพลังงานเชื้อเพลิง 

ตัวช้ีวัด รายงานการตรวจสอบข�อบกพร#องในการเบิกจ#ายค#าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ผลการดำเนินงาน ยังไม#มีเรื่องร�องเรียน 
ผู.รายงาน                 นางสาวบุปผา  แก�วประสงคD 

ปลัดปลัดองคDการบริหารส#วนตำบล รักษาราชการแทน 
                   ผู�อำนวยการกองคลัง 

สังกัด สำนักปลัดองคDการบริหารส#วนตำบลสนวน 
วันเดือนป!ท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 

 
 
 


