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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ส่งเอกสารให้ตรวจสอบภายในตรวจสอบอีกรอบก่อนส่งให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
 เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
 เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.สอบทานเอกสารโดยหัวหน้างานอีกทีก่อน เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2.หลังจากใช้ดุลพินิจเสร็จ ให้ท าข้อทักท้วงดุลพินิจ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด ทุกกอง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามสถานการณ์ รายงาน   
สาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เพื อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
 เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
 เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าสั งให้เจ้าหน้าที และผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ 1 
ครั้ง 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการไปช่วยดับไฟไม่ทัน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายกิติพงศ์ โลนไธสงค์ 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีที่รายงาน 2 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ นไม่เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที ต้องการแก้ไขปรับปรุง
ในชุมชน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น แผนพัฒนามีโครงการจ านวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 
 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.จ าท าช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซน์ของ อปท. 
2.จัดท าหมายเลขโดยตรงต่อผู้บริหารโดยสามารถเสนอแผนเข้าผ่าน
ผู้บริหารโดยตรงได้เลย 

ตัวชี้วัด เรื องร้องเรียนเกี ยวกับการน าเข้าแผนเข้าไม่ตรงกับความต้องการ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ธนาวรรณ ไกลภัย 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระเบียบมีการเปลี ยนแปลงอยู่เสมอท าให้ผู้ปฎิบัติมีความรู ้ความเข้าใจไม่
ชัดเจน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ๑.มีระเบียบกฎหมาย ที ออกมาใช้บังคับใหม่ 
๒.พัสดุบางอย่างที ใช้ไม่ได้ยัง 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตร
มาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที สุด 
๒.มีหัวหน้าพัสดุก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ส่งเสริมเจ้าหน้าที ไปรับการฝึกอบรมให้ทันต่อระเบียบ และกฎหมาย 
2.ผู้รับฝึกอบรมท ารายงานเผยแพร่ฝึกการอบรมให้แก่บคุคลภายใน อปท. 

ตัวชี้วัด ความรู้ ความเข้าใจเกี ยวระเบียบและข้อกฎหมายในการบังคับใช้ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ปิยวรรณ สารีวรรณ ์

สังกัด ทุกกอง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มีการเปลี ยนแปลงระบบบัญชีแบบใหม่ใน E-LAAS ท าให้บันทึกในระบบไม่
ถูกต้องเจ้าหน้าที ละเลยไม่จัดท าบัญชีและรายงานตามระบบที ก าหนด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ๑.ระบบ E-LAAS มีการเปลี ยนแปลงเมนูการใช้งาน และการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายภาครัฐ 
๒.เนื องจากเจ้าหน้าที ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานในระบบ E-LAAS 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑.ให้เจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS และลง
มือปฏิบัติ 
๒.จัดส่งเจ้าหน้าที เข้ารับการอบรมทุกต าแหน่งที ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ    
E-LAAS 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ส่งเจ้าหน้าที ออกไปอบรมระบบบัญชี E-LAAS เพิ มเติม 

ตัวชี้วัด ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล E-LAAS 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางพัชรี ปานค า 

สังกัด กองคลงั 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างไม่มีในหน่วยงาน
ออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง (เพราะไม่มวิีศวกรรมและ
สถาปนิก) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น อปท. มีช่างส ารวจและเขียนแบบ ออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกร
รับรองจึงต้องขอความอนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก รับรองจากต่าง
หน่วยงานจึงท าให้เกิดความล่าช้าเนื องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจ 

มาตรป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
ส่วนราชการที มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื อง 
เริ มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ งข้ึน 
เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ) ............. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เปิดรับสมัครต าแหน่งวิศวกรรมและสถาปนิก 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการรับรองแบบแปลงงานกอ่สร้าง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ 

สังกัด กองช่าง 

วันเดือนปีที่รายงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 


