
 
 
 
 

การด าเนินการเพือ่จัดการความเสีย่งการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 

ของ 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนักลาง 

อ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  กองคลัง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การเก ิดผลประโยชน์ทับซ ้อน โดยการร ับของขว ัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติกันในสังคมและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
อบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ กฎหมาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 
และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย
ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
4. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับ
สินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ระดับของความเส่ียง ปานกลาง 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางจินตนา  โปร่งใจ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) 

สังกัด กองคลัง 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 8 เมษายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สำนักปลัด  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ 

- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของอบต. 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย
ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก 
3. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน
การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ระดับของความเส่ียง ปานกลาง 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงาน 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  (หัวหน้าสำนักปลัด) 

สังกัด สำนักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 8 เมษายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  กองช่าง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การประมาณการก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การประมาณการก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น - ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด 
- การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างที ่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ
ก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ท่ีมีระยะทางใกล้สถานท่ีก่อสร้างมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากท่ีต้ังของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
2. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดท่ีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท่ีสถานท่ี
ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างรายการนั้นในท้องท่ีของจังหวัดท่ีสถานท่ีก่อสร้างต้ังอยู่ หรือ
ในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมาก
ท่ีสุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉล่ียซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  

ระดับของความเส่ียง ต่ำ 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

ตัวชี้วัด 1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายวิกรม  คุ้มเนตร  (ผู้อำนวยการกองช่าง) 

สังกัด กองช่าง 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 8 เมษายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สำนักปลัด  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีท่ียื่นขอรับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่นหลายท่ีพร้อมกัน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดการเสนอซ้ำซ้อน 
2. การติดต่อประสานงานในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูล
ก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน 

ระดับของความเส่ียง ปานกลาง 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

ตัวชี้วัด 1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  (หัวหน้าสำนักปลัด) 

สังกัด สำนักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 8 เมษายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  กองการศึกษา  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวง การคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/
และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ
จัดซื ้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/และ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 1. การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
2. มีความคลาดเลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น 
การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานเป็นต้น 
3. เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน 
4. ระเบียบ/กฎหมาย /ข้อบังคับมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2. มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
4. มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
และบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ 
5. การส ่งบ ุคลากรเข ้าร ับการฝ ึกอบรม เพ ื ่อให ้ทราบการ
เปลี ่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจน
เทคนิคในการทำงานที ่เปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี 

ระดับของความเส่ียง สูง 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
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รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 /ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กในสังกัด 

ตัวชี้วัด 1. ข้อร้องเรียน 
2. ข้อทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางพัชรี  ใจเมตตา  (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) 

สังกัด กองการศึกษา 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 8 เมษายน 2565 
 

 

 


