
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ 

ต่างๆ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้มี

อำนาจอนุญาต อนุมัติ ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน
อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.จัดทำมาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการ
อนุญาต อนุมัติต่าง ๆ 
2. นำมาตรการต่าง ๆ เข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อ
แจ้งใหท้ราบและปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางบัวริน  ฤทธิพิษ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เมษายน  พ.ศ.  2565 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ) 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมีการ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างมากเกินไป 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง

ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้ง 
ให้ทราบและปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางบัวริน  ฤทธิพิษ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เมษายน  พ.ศ.  2565 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ) 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทจุริตในการเบิกจ่ายต่างๆ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปฏิบัติงานโดยไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบ หรือเข้าใจระเบียบ 

คลาดเคลื่อนหรือขาดความซื่อสัตย์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน

อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน 
2.จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
2.นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งให้
ทราบและปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการเบิกจ่าย 
ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางบัวริน  ฤทธิพิษ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เมษายน  พ.ศ.  2565 



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานโดยต้องได้รับการ

พิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ 
2.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
3.นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้ง 
ให้ทราบและปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใชป้ระโยชน์ 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางบัวริน  ฤทธิพิษ 
สังกัด สำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1  เมษายน  พ.ศ.  2565 



                   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม

ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน

ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูป

แบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ

ปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันให้ทั่วถึง 

และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 

การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  2.การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์

ใหม่ๆ 

  3. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการ

วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

  4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้

เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 

เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

  5. การจัดทำประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน ได้แก่ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกัน

การรับสินบนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรการ

ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 

 

************************************ 


