รายงานผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

-

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้พนักงานส่วนตาบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม ก ากับ ดู แลให้ เ จ้าหน้า ที่ผู้ ปฏิบั ติง านด้ านพัส ดุ และบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลพนักงานส่วนตาบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯอย่างเคร่งครัด
5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

ระดับความเสี่ยง

ต่า

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น
(โปรดระบุ...........................................................................................)

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

นากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เผยแพร่ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวของให้มากขึ้น เช่น
1. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
2. การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
3. ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
4. กาหนดและจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละ
รายการ/โครงการ
5. สรุปผลการจัดหาประจาเดือน
6. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด

จานวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รายงาน

นางสาวรุ่งทิวา พิมพ์ทอง ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

วันที่ 4 เมษายน 2565

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การใช้อานาจที่เรียกรับผลประโยชน์
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

-

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน

การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้พนักงานส่วนตาบล และบุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กากับ ดูแลพนักงานส่วนตาบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง

ต่า

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ............................................................................)

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

1. สร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศเจตจานงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตะหนิ น ได้ ป ระกาศเจตจ านงว่ า จะเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และให้คามั่ นที่จะนาพาคณะผู้บริหาร
สมาชิ ก สภา พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ปฏิบัติราชการ
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบของเจ้ าหน้าที่ ทุกระดั บ รวมทั้ งตอบสนองและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2. ส่งเสรอมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา รวมถึง
การร่ ว มตรวจสอบอั น จะน ามาซึ่ ง สร้ างเครื อข่ า ยภาคประชาชนที่ มี ความ
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
3. กาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัย
และโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประกาศกาหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบ
เห็นและมีหลักฐานที่ทาให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง จนทาให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย

ตัวชี้วัด

จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายเอนก หิรัญโรจน์ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

สังกัด

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

วันที่ 4 เมษายน 2565

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

-

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

1. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ พนั กงานส่ ว นต าบล และบุ ค ลากร ปฏิ บั ติต าม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแล ให้พนักงานส่วนตาบล และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่ ง เสริม การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคประชาชน ให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุ ม
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดาเนินการ
สร้างจิตสานึกให้พนักงานส่วนตาบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

ระดับความเสี่ยง

ต่า

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ............................................................................)

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

1. กาหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เป็น
เครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล ครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามาตรการต่างๆที่กาหนดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยได้
กาหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิ ตสานึกในการแยกประโยชน์ส่วน
ตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม
2. กาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัย
และโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศกาหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบ
เห็ น และมี ห ลั กฐานที่ ท าให้ มั่ นใจว่ า ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง จนทาให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย

ตัวชี้วัด

จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายเอนก หิรัญโรจน์ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

สังกัด

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

วันที่ 4 เมษายน 2565

