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แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

หนวยงาน เทศบาลตําบลโคกตูม 

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 7  เมษายน 2564 
หนวยงานท่ีประเมิน เทศบาลตําบลโคกตูม 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากร    
         ภาครัฐ 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 

 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
 

โอกาส/ความเส่ียง 1. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือ        
จัดจางคอนขางมาก มีหลายกระบวนการหลายข้ันตอน และ
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยูตลอดเวลา 
2. เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับใน
โอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม
อาจกอใหเกิดความคาดหวังท้ังผูใหและผูรับและอาจทําให
บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

สถานะของการดําเนินการจดัการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
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ผลการดําเนินงาน 1. ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดานการจัดซ้ือจัดจางปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 
2. หัวหนาหนวยงานมีการกําชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย
อยางเครงคัด 
3. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน
หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนใน
ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยการ
มอบนโยบายของผูบริหาร การเผยแพรกิจกรรมดานการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึง
การกําหนด มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก 
  3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
  3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
  3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
  3.4) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน 
  3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปนมาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันปราบปรามการ
ทุจริต มิใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
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ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน
สวนตัว 

โอกาส/ความเส่ียง - ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ
พัสดุฯ เปนตน 

สถานะของการดําเนินการจดัการความเส่ียง   ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  

ผลการดําเนินงาน 1. ไดดําเนินการกําชับใหบุคลากร ไดปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ไดแก 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนต
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พงศ.2560  
  - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 
199 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงานของรัฐ โดยไดดําเนินการดังนี้ 
  1.1) ปรับปรุงการกําหนดปริมาณการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น โดยกําหนดการเบิกน้ํามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
  1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช
รถยนต จักรยานยนต และเครื่องยนต ฯลฯ รวมถึง 
ผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีพนักงานขับรถยนต และเพ่ิมเติม
ผูชวยพนักงานขับรถยนต ผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการ
ควบคุมการสั่งใชการขอสั่งเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาม
สถานท่ีกําหนดไว 
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 2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน
หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนใน
ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผูบริหาร การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึงการกําหนด
มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก 
1. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
2. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
3. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปนมาตรการภายใน
เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน ปราบปรามการทุจิต มิให
เกิดความเสียหายตอองคกร 
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ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การจัดซ้ือจัดจางอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม 

โอกาส/ความเส่ียง - เนื่องจากระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจาง
คอนขางมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยูตลอดเวลา 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจางอาจมีหลายข้ันตอน จึงอาจทําให
เกิดความผิดพลาดได 

สถานะของการดําเนินการจดัการความเส่ียง   ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  

ผลการดําเนินงาน 1. ไดดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดานการจัดซ้ือจัดจางปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน
หนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนใน
ตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายผูบริหาร การเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกสุจริต รวมถึงการกําหนด
มาตรการข้ึนมาควบคุม ไดแก 
1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
5. มาตรการปองกันการรับสินบน 
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ซ่ึงเปนมาตรการภายใน
เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันปราบปราม การทุจริต           
มิใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
 

 


