
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการอนุญาตอนุมตัิต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไมเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน
ส่วนต าบล 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ส่งเอกสารใหต้รวจสอบภายในตรวจสอบอีกรอบกอ่นส่งให้ผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.สอบทานเอกสารโดยนติิการอีกทกี่อน เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ
2.หลังจากใช้ดลุพินิจเสร็จ ให้ท าข้อทักท้วงดุลพินิจ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด ทุกกอง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั การตดิตามสถานการณ์ รายงาน   
สาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารปฎิบัติงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสยีหาย เกิดการสญูเสียทรัพยส์ินและชีวิตของ
ประชาชน 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตดิตามการท างานอย่างใกล้ชิด 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าสั่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะ 1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไปช่วยดับไฟไม่ทัน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน สิบโท ฉัตรชัย  นาคพงษ ์

สังกัด ส านักปลดั 

วันเดือนปีที่รายงาน 2 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้องการแก้ไขปรับปรุงใน
ชุมชน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แผนพัฒนามีโครงการจ านวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดต้รงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตดิตามการท างานอย่างใกล้ชิด 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.จ าท าช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซน์ของ อปท. 
2.จัดท าหมายเลขโดยตรงต่อผู้บรหิารโดยสามารถเสนอแผนเข้าผ่านผู้บริหาร
โดยตรงไดเ้ลย 

ตัวช้ีวัด เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการน าเข้าแผนเข้าไม่ตรงกับความต้องการ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ณิชาดา  เทพแก้ว 

สังกัด ส านักปลดั 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ระเบียบมีการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอท าให้ผู้ปฎิบัตมิีความรู้ ความเข้าใจไม่
ชัดเจน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑.มีระเบียบกฎหมาย ท่ีออกมาใช้บังคับใหม่ 
๒.พัสดบุางอย่างที่ใช้ไม่ไดย้ัง 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนการเบิกจ่ายแตล่ะไตรมาส
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากท่ีสุด 
๒.มีหัวหน้าพสัดุก ากับดูแลการปฏบิัติงานอย่างใกล้ชิด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ส่งเสรมิเจ้าหนา้ที่ไปรับการฝึกอบรมให้ทันต่อระเบียบ และกฎหมาย 
2.ผูร้ับฝึกอบรมท ารายงานเผยแพร่ฝึกการอบรมให้แกบุ่คคลภายใน อปท. 

ตัวช้ีวัด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวระเบียบและข้อกฎหมายในการบังคับใช้ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายพุฒิพงษ์  สุขวิเศษ 

สังกัด ทุกกอง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงระบบบญัชีแบบใหม่ใน E-LAAS ท าให้บันทึกในระบบไม่
ถูกต้องเจ้าหน้าท่ีละเลยไมจ่ัดท าบญัชีและรายงานตามระบบที่ก าหนด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑.ระบบ E-LAAS มีการเปลีย่นแปลงเมนูการใช้งาน และการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีและนโยบายภาครัฐ 
๒.เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานในระบบ E-LAAS 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS และลงมือ
ปฏิบัต ิ
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมทุกต าแหน่งท่ีต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ    
E-LAAS 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปอบรมระบบบญัชี E-LAAS เพิ่มเติม 

ตัวช้ีวัด ความเข้าใจในการใช้ E-LAAS 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด กองคลัง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ ์2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างไม่มีในหน่วยงาน
ออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง (เพราะไมม่ีวิศวกรรมและ
สถาปนิก) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อปท. มีช่างส ารวจและเขียนแบบ ออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไมม่ีวศิวกร
รับรองจึงต้องขอความอนุเคราะหว์ิศวกร, สถาปนิก รับรองจากต่างหน่วยงาน
จึงท าให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกจิ 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และส่วน
ราชการที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
เหตผุลอื่นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เปิดรับสมัครต าแหน่งวิศวกรรมและสถาปนิก 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับรองแบบแปลงงานก่อสร้าง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด กองช่าง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 


