
 

 

 
ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการซื้อการจ้าง 

ระดับความเสี่ยง น้อยมาก 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน หัวหน้าส่วนคอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการใช้
วัสดุส านักงาน, รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง และ
ลงทะเบียนการเบิกวัสดุอย่างเคร่งครัด                

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

...................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์ของราชการ 

2. จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การดูแลควบคุบการลงเวลา เข้า-ออกในการปฏิบัติหน้าที่ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

...................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน  โดย
การเสนอสมุดลงชื่อต่อนายกทุกวัน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าท างาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

ระดับความเสี่ยง น้อย 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

...................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ในการสรรหา จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานแต่ละส่วน
อย่างชัดเจน โดยการด าเนินการจะเป็นไปตามระเบียบและ
เป็นไปตามขั้นตอนในการสรรหา  

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม บัญชีลูกหนี้ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาช าระให้กับ
การเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาช าระเงินด้วยตนเอง
และรับใบเสร็จทุกครั้ง 

ระดับความเสี่ยง น้อยมาก 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

...................................................................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน หัวหน้าส่วนคอยก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


