
 
ผลการด าเนินิการเนื่อจัดดการวาาเเนี่อง การทุัรนต ขจ จ ว์การบรนหารี่าิต าบลด ขาา  

ประั าปี บประเาณ ื.ศ. 2565  
รจบ 6 เนด่จิ (ระหา่า  เนด่จิตุลาวเ 2564- เ่ิาวเ 2565) 

ช่อจโวร การ/กนักรรเ (โปรดระบุถ้าเ่) 
ประเนด็ิ/ข่อิตจิ/กระบาิการ
ด าเนินิ าิ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

เนหตุการณ์วาาเเนี่อง ท่อจาััะเนกนดขึ้ิ น ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง  
ญาติพี่น้อง พวกพ้อง และเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน 

เาตรการป้จ กดิเนื่อจไเ่ให้เนกนดการทุัรนต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด  
2. สอบทานและก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ระดดบวาาเเนี่อง  ต่ ามาก 
ีถาิการณ์ด าเนินิการัดดการวาาเเนี่อง    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................... 

รางละเนจ่งดข้จเูลการด าเนินิ าิ ให้ผู้ดูแล(พนักงานขับรถองค์การบริหารส่วนต าบลงดขวาง)
จัดท าทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ตดาช่้าดด ทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินิ าิ ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ 
ผู้ราง าิ นางสาวศิริขวัญ  อ่อนอินทร์ 
ีด กดด ส านักปลัด 
าดิเนด่จิปีท่อราง าิ 31 มีนาคม 2565 



ช่อจโวร การ/กนักรรเ (โปรดระบุถ้าเ่) 

ประเนด็ิ/ข่อิตจิ/กระบาิการ
ด าเนินิ าิ 

กระบวนการจัดซื้อจั้ดจ้าง 

เนหตุการณ์วาาเเนี่อง ท่อจาััะเนกนดขึ้ิ 1.  การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
2.  การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดินซ้ าๆ 

เาตรการป้จ กดิเนื่อจไเ่ให้เนกนดการทุัรนต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด  
2. สอบทานและก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดดบวาาเเนี่อง  ต่ ามาก 
ีถาิการณ์ด าเนินิการัดดการวาาเเนี่อง    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................... 

รางละเนจ่งดข้จเูลการด าเนินิ าิ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็ปไซร์ของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

ตดาช่้าดด 1.  มีการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  
2. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง  

ผลการด าเนินิ าิ ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ 
ผู้ราง าิ นางชลิดา สิทธิกานต์ 
ีด กดด กองคลัง  
าดิเนด่จิปีท่อราง าิ 31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ช่อจโวร การ/กนักรรเ (โปรดระบุถ้าเ่) 

ประเนด็ิ/ข่อิตจิ/กระบาิการ
ด าเนินิ าิ 

รับบุคคลเข้าท างาน 

เนหตุการณ์วาาเเนี่อง ท่อจาััะเนกนดขึ้ิ เจ้าหน้าท่ีรับพวกพ้องเข้าท างานโดยได้รับผลประโยชน์ 
เาตรการป้จ กดิเนื่อจไเ่ให้เนกนดการทุัรนต 1. ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่อง ดูแลและก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครและด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

ระดดบวาาเเนี่อง  ต่ ามาก 
ีถาิการณ์ด าเนินิการัดดการวาาเเนี่อง    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................... 

รางละเนจ่งดข้จเูลการด าเนินิ าิ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็ปไซร์ของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

ตดาช่้าดด 1.  จ านวนเรื่องร้องเรียน  
2. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง  

ผลการด าเนินิ าิ ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ 
ผู้ราง าิ นางสาวศิริขวัญ  อ่อนอินทร์ 
ีด กดด ส านักปลัด 
าดิเนด่จิปีท่อราง าิ 31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่อจโวร การ/กนักรรเ (โปรดระบุถ้าเ่) 

ประเนด็ิ/ข่อิตจิ/กระบาิการ
ด าเนินิ าิ 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เนหตุการณ์วาาเเนี่อง ท่อจาััะเนกนดขึ้ิ เจ้าหน้าท่ีรับฝากเงินเพื่อช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง 

เาตรการป้จ กดิเนื่อจไเ่ให้เนกนดการทุัรนต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด  
2. สอบทานและก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบ 

ระดดบวาาเเนี่อง  ต่ ามาก 
ีถาิการณ์ด าเนินิการัดดการวาาเเนี่อง    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................... 

รางละเนจ่งดข้จเูลการด าเนินิ าิ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็ปไซร์ของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

ตดาช่้าดด 1.  จ านวนเรื่องร้องเรียน  
2. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง  

ผลการด าเนินิ าิ ยังไม่มีการร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ 
ผู้ราง าิ นางสาวศิริขวัญ  อ่อนอินทร์ 
ีด กดด ส านักปลัด 
าดิเนด่จิปีท่อราง าิ 31 มีนาคม 2565 

 


