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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น น ารถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจาก

งานของหน่วยงานบ่อยครั้ง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.จัดท าบนัทึกแจ้งแนวทางปฏบิัติตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ 
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละส านกั กอง เพื่อด าเนินการขออนุญาติ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ด าเนินการแล้ว 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  
     ยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินการ -จัดท าบนัทึกแจ้งแนวทางปฏบิตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
-มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบิัตหิน้าที่ในการควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละส านกั กอง เพื่อด าเนินการขออนุญาติ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
-ประชาสัมพันธ์การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวช้ีวัด การเปรียบเทียบรายการในบนัทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(แบบ 4) 

ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียแล้วไม่พบระยะทางที่เกินกว่าที่ควรจะเป็น 
ผู้รายงาน นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์ 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
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ภาพประกอบรายงาน 



-3- 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุมัติ/อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การหาผลประโยชน์ส่วนตนและเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏบิัติตาม

นโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเก่ียว 
ข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่และการประพฤติมชิอบ 
เพือ่ให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. การจัดท าประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร ได้แก่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริต มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์มาตรการ
ป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นต้น 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ด าเนินการแล้ว 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
     ยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินการ 1. ประกาศเจตจ านงในการบรหิารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของก านลัทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหนา้ที่(No Gift Policy) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 4 
มกราคม 2565 
3. ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของก านลั 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 
ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

ตัวช้ีวัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการขออนุมัติ อนุญาต 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์ 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 

 



ภาพประกอบรายงาน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง/มีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจา้งก่อน

ส่งเร่ืองให้พัสดุจัดท าเบิกจ่ายเอกสาร 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏบิัติตาม
มาตรการการป้องกัน 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน 
3. มีการก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
เดือน 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือ่
เพิ่มพูนความรู้ในต าแหนง่และงานปฏบิัติ 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ด าเนินการแล้ว 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
     ยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินการ 1. จัดท าค าสัง่มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวง 
2. จัดท าค าสัง่เวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และ
ทรัพย์สินของราชการเป็นประจ าทุกเดือน 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน 
4. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือ่
เพิ่มพูนความรู้ในต าแหนง่และงานทีป่ฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเปน็ไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
ผลการด าเนินงาน เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเปน็ไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบยีบ 

กฎหมาย 
และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

ผู้รายงาน นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์ 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 



ภาพประกอบรายงาน 

 


