
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 
(วันที่ 1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. มีการน าเครื่องจักรกลไปใช้นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

2. สภาพเครื่องจักรกลช ารุดต้องท าการซ่อมแซมระหว่างปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา 
3. สภาพอากาศเปล่ียนแปลงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม  
ห้วงเวลา 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
2. มีการประชุมช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือการปลูกจิตส านึก          
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
4. มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องจักรกลและเอกสารการยืมเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
5. มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน 
2. การประชุมช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. การจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องจักรกลและเอกสารการยืม 
4. การตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด 1. ความพึงพอใจของหน่วยงาน/ประชาชน ที่ขอสนับสนุน/ขอความ
อนุเคราะห์ การรับบริการ 
2. จ านวนเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ มีครบจ านวนและคงสภาพเดิม 

ผลการด าเนินงาน 1.หน่วยงาน/ประชาชน ที่ขอสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ได้รับ  
ความสะดวกในการรับบริการ 
2. เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ มีครบจ านวนและคงสภาพเดิม  
และยังไม่มีการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

ผู้รายงาน นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 



ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การก าหนดร่างขอบเขตของงานและการก าหนดราคากลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การก าหนดร่างขอบเขตของงานไม่ตรงกับความจ าเป็นในการใช้จริง

และราคากลางสูงเกินไป 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หัวหน้างานตรวจสอบควบคุม ดูแลขั้นตอนการก าหนดร่างขอบเขต 

ของงานและการก าหนดราคากลางอย่างใกล้ชิด 
ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าค าส่ังก าหนดร่างขอบเขตของงานและการก าหนดราคากลาง            
ตามโครงการ 

ตัวช้ีวัด การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายองอาจ  จตุกาญจน์ 
สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การยักยอกค่าบ ารุงสระว่ายน้ า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าบ ารุงสระว่ายน้ า รับเงินแล้ว   ไม่ได้ออก

ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มาใช้บริการ  จึงท าให้ยอดเงินกับใบเสร็จ       
ค่าบ ารุงสระว่ายน้ าที่เหลือไม่ตรงกัน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด             
มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าค าส่ังการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินค่าบ ารุงสระว่ายน้ า 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายองอาจ  จตุกาญจน์ 
สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนการใช้เครื่องจักรกลหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนที่ร้องขอ
สนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
2. ขออนุมัติใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามสถานที่และวันเวลาพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง 
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
4. บันทึกจ านวนพัสดุส่วนควบที่น าไปปฏิบัติงาน 
5. เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน 
6. บันทึกการตรวจสอบรายงานจ านวนพัสดุที่น ากลับมาหลังจากปฏิบัติงาน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อแล้วเสร็จภารกิจ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. มีการน าเครื่องจักรกลไปใช้นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
2. สภาพเครื่องจักรกลช ารุดต้องท าการซ่อมแซมระหว่างปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา 
3. สภาพอากาศเปล่ียนแปลง ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
2. มีการประชุมช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือการปลูกจิตส านึก เรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
4. มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องจักรกลและเอกสารการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร 
5. มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
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รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
2. จัดท าแผนการใช้เครื่องจักรกลหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นที่ร้องขอ
สนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
3. ขออนุมัติใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามสถานที่และวันเวลาพร้อม
น้ ามัน 
4. จัดท าค าส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่น าเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน 
5. จัดท าใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อแล้วเสร็จภารกิจ 

ตัวช้ีวัด 1. หน่วยงาน/ประชาชนที่ขอสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ 
2. เครื่องจักรกลหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ มีครบตามจ านวน และคงสภาพเดิม 

ผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผน 

ผู้รายงาน 
นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช  
ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

วัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


