
 
รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดพร้อม

ทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่องานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ่ืนมา
ช่วยเพื่อสอบทานงาน 
3.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.มีการประชุมประจ าเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 
2.รายงานต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลที่ว่างเพื่อจัดหา 
3.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ่าเอกจิระชัย แวมประชา 
สังกัด ส านักงานปลัดฯ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 7  เมษายน  2565 

 

 

 

 

 



-๒- 
รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบรรจุ แต่งตั้ง หรือจ้างบุคคลเข้าท างานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดพร้อม

ทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
4.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
2.มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือก 
บรรจุหรือแต่งตั้ง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ่าเอกจิระชัย แวมประชา 
สังกัด ส านักงานปลัดฯ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 7  เมษายน  2565 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -น าไปใช้โดยไม่ขออนุญาต 

-น าไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดพร้อม

ทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอพร้อมตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินส่วนราชการโดยเฉพาะ 
3.ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.มีการประชุมประจ าเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 
2.มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุและการ
ยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตหรือน าไปใช้ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ่าเอกจิระชัย แวมประชา 
สังกัด ส านักงานปลัดฯ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 7  เมษายน  2565 

 

 

 

 

 

 



-๔- 
รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การออกใบอนุญาตต่างๆ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 

2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติให้สามารถสอบ
ทานกันได้ 
3.ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
4.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ระดับความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ .......................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.มีการประชุมประจ าเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 
2.รายงานต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลที่ว่างเพื่อจัดหา 
3.มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการ
รับรองสิทธิ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ่าเอกจิระชัย แวมประชา 
สังกัด ส านักงานปลัดฯ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 7  เมษายน  2565 

 


