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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของโครงการ เลือกร้านที่ตอนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองพูดคุยตกลงราคากันได้ง่าย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 
2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวช้ีวัด การจัดซื้อจัดจ้างมีความสุจริตโปร่งใส 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบการทจุริต 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ รถ เก้าอ้ี ฯลฯ มาใช้ส่วนตัวหรือ

ครอบครองเป็นการส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมอุปกรณ์ส านักงาน การ
ขออนุญาตใช้รถ จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด ไม่มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดโครงการ / กิจกรรม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยเป็นการ

ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาและมีความจ าเป็นล าดับแรก 
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ตรวจสอบเอกสารการเสนอโครงการก่อนการอนุมัติ 
ตัวช้ีวัด แก้ไขปัญหาได้ตรงตามพ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับสถานที่ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. สถานที ่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 

2.วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้น ๆ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานที่น ามาเบิกจ่าย 
ตัวช้ีวัด หน่วยงานได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า

ท างาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยการส่งประกาศฯ ไปให้บุคคลภายนอกทราบทั้งทาง
เอกสาร และทางเว็บไซต์ อบต. 

ตัวช้ีวัด บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือก 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

2. มีสมุดการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ด าเนินการตรวจสอบสมุดขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่ แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกวัน 
2. ด าเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
เป็นประจ าทุกวัน 

ตัวช้ีวัด พนักงานมาท างานตรงเวลา ไม่มีการเบียดบังเวลาราชการ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง 
ผู้รายงาน นายวิชัย แย้มสรวล 
สังกัด - 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 


