
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

ความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    
ชื่อกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง/กองช่าง  โทรศัพท์  042019019 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดท าเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการด าเนินการจัดหาพัสดุ  และไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็
ตาม อาจก่อให้ เกิด  ความคาดหวั งทั้ งผู้ ให้และผู้ รั บและอาจท า ให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
3 ผู้มีอ านาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจง
กับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

1. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 ไม่มี            
 ต่ า                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการ
สอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ด าเนินการจัดท านโยบายไม่รับของขวัญ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

ความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
ชื่อกระบวนงาน  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  โทรศัพท์  042019019 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

1. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  
2.เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือ ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เจ้าหน้าที่น าทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือ ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 ไม่มี            
 ต่ า                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างาน และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

ความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  โทรศัพท์  042019019 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

1. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  
2.เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการตรวจสอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
จดัตั้งรองรับการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
2.หน่วยงานอ่ืนมีการสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายก าหนดและอาจ
เอ้ือประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขถึงปัจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 
 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 ไม่มี             
   ต่ า                  ปานกลาง        
  สูง                   สูงมาก 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

 ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือให้มีการติดตามการท างาน 
ตรวจสอบการการใช้งบประมาณ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้อ านาจ
หน้าที่ 
 

 
 

 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

ความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
      ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต  
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    
ชื่อกระบวนงาน  การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง โทรศัพท์  042019019 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

1. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  
2.เจ้าหน้าทีข่าดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงาน
จ้าง 
2.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ควบคุมไม่เป็นไปตามแบบหรือ
มิได้ก าหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

การควบคุม/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 ไม่มี            
 ต่ า                ปานกลาง        
สูง                  สูงมาก 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับงานจ้าง 
2. ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจ
รับงานจ้าง 
3. จัดท าคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง 
 

 
 
 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

************** 
ความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้
จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้
และผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการ
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ หมาย
เหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่ เกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดราย
หนึ่ง 

1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุม และติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3.  ด า เนินการจัดท า
นโยบายไม่รับของขวัญ 
 

1.จัดคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันประโยชน์ทับ
ซ่อน 
2.จัดท าประกาศ
นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 

             

 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

************** 
ความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม การก ากับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันการและการน าทรัพย์ส่วนกลางของ
ทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการ
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ หมาย
เหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า  อ นุ มั ติ   
อนุญาตให้ ใช้ทรัพย์ สิ นของ
ราชการ 

1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุม และติดตามการ
ท างาน และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ มีการสอบทาน
และก าชับให้เจ้าหน้าที่
ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ยบ
อย่างเคร่งครัด 
2.  ด า เนินการจัดท า
คู่ มื อการใช้ทรัพย์ สิน
ของราชการ และคู่มือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1.ก าชับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบให้เคร่งครัด 
2. จัดท าคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
3.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

             



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

************** 
ความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักในการตรวจสอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการ
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ หมาย
เหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ความเสี่ยงด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นสั่งการ
ให้ปฏิบัตินอกเหนือจาก
กฎหมายก าหนดและอาจเอื้อ
ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 
 

ให้มีการสอบทานกัน
ระหว่างส่ วนราชการ
เพ่ือให้มีการติดตามการ
ท างาน ตรวจสอบการ
การใช้งบประมาณ และ
ก า ชั บ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
อย่างเคร่งครัด 

1 . จั ดท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานฯ 
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กลุ่มไลน์
และการประชุม
ประจ าเดือน 

             

 
  
 
 

 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

************** 
ความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ในการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานด าเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้ก าหนดรูปแบบ
รายการโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการ
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ หมาย
เหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน
จ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ควบคุมงาน
ด าเนินการไม่เป็นไปตามแบบ
หรือมิได้ก าหนดรูปแบบรายการ
โดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอ้ือ
ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับงาน
จ้าง 
2. ด าเนินการจัดท า
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุและ
การตรวจรับงานจ้าง 
3. จัดท าคู่มือส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนักงานมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รบการอบรมฯ 
2 . จั ดท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
3.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
แ ล ะ พ นั ก ง า น มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

             

 


