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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 

รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  1.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

 ภาครัฐ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

โอกาส/ความเสี่ยง 1.  เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรง ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
2.  เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส
ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 



~2~ 
 
ผลการด าเนินงาน 1.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการข้ึนมาควบคุม ได้แก่ 

3.1)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2)  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3)  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
3.4)  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3.5)  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6)  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7)  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็น
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.  การใช้อ านาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจในการเลือกร้านค้า หรือ
ผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูง 
หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน 
3.  การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือก
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 
4.  การใช้ดุลพินิจ/อ านาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/
บริการให้มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อสามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได้ อาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ก าหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ 
-  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR 
-  ท าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ
จากการทุจริต และบทลงโทษ 
-  ก าหนดคุณลักษณะคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถ
ตามท่ีต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การ
ท างานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
-  จัดท ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 
-  จัดท าแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน
ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการ
มีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะ
เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรรมการจากหน่วยงานอ่ืน (ลักษณะ
คล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาท าหน้าที่สังเกตการณ์) และ
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดท าบัญชีรายชื่อ (List) ไว้
เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียงตามล าดับ 
-  จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพ่ือลดดุลพินิจ 
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 -  จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการ
เพ่ือติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการ
เลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ ไป 
-  จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
-  ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว 
-  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  หลังจากฟังประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
...................................................................................................
................................................................................. .................. 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -  มีการท าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ
ผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ 
-  ได้จัดท ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 
-  ได้จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รายงาน นางสาวนฤมล  ศิลา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 2  เมษายน  2564 
 
 
 


