
ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริตขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566  (รอบ ตลุาคม 2565-มนีาคม2566 ) 

 
 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน  อาจท าให้มีการน าไปใช้
กิจธุระส่วนตัวด้วย 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ -มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
-มีประกาศมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ระดบัของความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1.ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ ควบคุมพัสดุ เป็นประจ า 
2.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ราชการ 1 คน 
3.ประชุมเน้นย้ ามาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ของ อบต. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 
4.จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 
20 -22 มีนาคม 2566 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่เรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่น าพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 

ของราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว 
ผูร้ายงาน นายอ านาจชัย  พัชรานุ 
สงักดั ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน 26 เมษายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงชื่อเข้า-ออก ไมต่รงความเป็นจริง 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ การมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ไม่มี

การก ากับในขั้นตอนลงเวลาปฏิบัติงาน อาจมีบางคนที่มา
ปฏิบัติงานสายหลังเวลา08.30 น. แต่ลงเวลาไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ -ใช้สมุดบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและรายงานจ านวนผู้มา
ปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 
- ผู้บังคับบัญชาก าชับให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ตรงตาม
เวลาราชการสม่ าเสมอและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบก ากับการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 

ระดบัของความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน -ประชุมเน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาโดย
เคร่งครัด    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ก ากับการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการมาท างานสาย 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน นายอ านาจชัย  พัชรานุ 
สงักดั ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน 26 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการและท าธุระส่วนตัว 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างท้องที่ มีผู้อื่น

ติดตามไปด้วยโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง อาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปธุระส่วนตัว 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ 1.ก าชับให้มีการบันทึกและขออนุญาตใช้รถยนต์ 
2.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่ต้องใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
3.สร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมกระตุ้นเตือนบุคลากร 
4.ก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ระดบัของความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1.ก าชับให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางขอส าเนาบันทึกการ
ได้รับอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะใช้รถยนต์
ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการขอใช้รถ 
2.จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 
20 -22 มีนาคม 2566 
3.ประชุมเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต. เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2566 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการน ารถยนต์ราชการไปใช้ใน
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม 

ผลการด าเนนิงาน ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน นายอ านาจชัย  พัชรานุ 
สงักดั ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน 26 เมษายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ค้าผู้ประกอบการรายเดิม 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ การจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้าผู้ประกอบการรายเดิมเป็นประจ า

อาจท าให้ผู้ท าหน้าที่จัดหาพัสดุมีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์จาก
ร้านค้า 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ 1.สืบราคาก าหนดคุณลักษณะและก าหนดราคาพัสดุตาม
ข้อเท็จจริง 
2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
อบต. 
3.สร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมกระตุ้นเตือนบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ระดบัของความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1.ออกค าสั่งให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกองมีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดคุณลักษณะและราคาพัสดุที่จะจัดหา 
2.เน้นย้ าปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3.ประชุมเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต. เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2566 
4.จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 
20 -22 มีนาคม 2566 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน นางรัชนี  ดีอยากได้ 
สงักดั กองคลัง 
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน 26 เมษายน 2566 
 


