
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเมินความเสี่ยงกระบวนงานด้านการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่คงเหลือเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑.  พนักงาน ขาด
ความซื่อสัตย์สุจริต  
ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม 

- ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
- สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

    มีพนักงานได้
เข้าอบรม
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ในการ
ปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง 

ภายใน  
๓๐ ก.ย. ๖๕ 

- พนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี สมาชิกสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 
๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ 
โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเลย์ 
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
- มีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา 
เข้าร่วมอบรม จ านวนทั้งสิ้น    
๕๖ คน 
- หัวข้อในการอบรม “คุณธรรม
และจริยธรรมกับการบริหาร 



เหตุการณ์ความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่คงเหลือเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

        กิจการบ้านเมืองท่ีด”ี , “อ านาจ
หน้าท่ีของผู้บริหาร สมาชิกาภา
ท้องถิ่น กับการบริหาร อปท.” , 
“การบริหารการเงินการบัญชี 
และจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.” , 
“กระบวนการสร้างส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น” , “จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติใน
การท างาน” , “การสร้างชุมชน
และประชาสังคมให้เข้มแข็ง” 

๒. การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตยัง
ขาดประสิทธิภาพ 

-สร้างระบบการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีหลาย
ช่องทาง 
-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

    มีช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต 
และมี
มาตรการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

ภายใน 
๓๐ ก.ย. ๖๕ 

- เพิม่ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตผ่านทางเว็บไซต ์, เฟซบุ๊ก , 
ไลน์ , กล่องรับความคิดเห็น , 
โทรศัพท์ , หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดท ามาตรการเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนการทุจริต และบังคับใช้
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต ที่มีอยู่  

 
 



เหตุการณ์ความเสี่ยง 
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ที่คงเหลือเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๓. ตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการ  สัญญาที่
ก าหนด 

-ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับ
พัสด ุ
-น าผลการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกไปปรับปรุง
แก้ไข 

    - มีการสุ่ม
ตรวจจาก
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยงาน 
- ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจ
ภายนอก 

ภายใน  
๓๐ ก.ย. ๖๕ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
ด าเนินการสุ่มตรวจโครงการจ้าง
ก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสร้างตนเอง พบว่า 
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง มีการ
แต่งตั้งนายช่างโยธาเข้ามาเป็น
คณะกรรมการด้วย ในฐานะผู้มี
ความรู้ความช านาญด้านก่อสร้าง 
๒. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มี
การรายงานผลการควบคุมงานต่อ
คณะกรรมการในระหว่างท่ีงานยัง
ไม่แล้วเสร็จ  
๓. มีบันทึกของคณะกรรมการใน
การตรวจสอบรายงานของช่างผู้
ควบคุมงาน 
๔. มีบันทึกการรับทราบของ
คณะกรรมการเกี่ยวแบบรูป
รายการละเอียด และสัญญาจ้าง 
๕. คณะกรรมการมีการออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง   
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มาตรการและการด าเนินการใน
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ที่คงเหลือเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

         ๖. มีบันทึกของช่างผู้ควบคุมคุม
งานรายงานผลการตรวจสอบงาน
จ้างก่อสร้างและจัดท าความเห็น
ต่อประธานคณะกรรมการ 
๗. มีรายงานผลการทดสอบวัสดุ
และคอนกรีตจากหน่วยงานผู้
ทดสอบ 
๘. คณะกรรมการมีการสรุปผล
การตรวจและรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการ 
ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้
ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง
ตามมาตรการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตจากกระบวนงานการตรวจ
รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง  
- ได้รับการตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงาน
การเงินและบัญชี ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด 



 


