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

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปลอมแปลงเอกสาร 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น  

ปลอมลายมือชื่อ ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บริหารประกาศเจตจ านงของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 

   และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป 
   ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  ให้ ผู้ บั งคับบัญชา ก ากับ  ดูแล และติดตามการเบิกจ่ าย 
   อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับด าเนินการตรวจสอบ 
   ตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลา 
   ที่ก าหนด 
4. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
   เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
   หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
    การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
6. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน 
   ช่องทางออนไลน์ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่าย 
   อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการด าเนินการต่อ 
    เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
   รอบคอบตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด    

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายวิษณุ  คชรัตน์ 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 



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

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  

มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่ถูกต้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจใน 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่ง เสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ  
   โดยเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
   เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
   หน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการอย่าง 
    สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ  
   ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 
5. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
    การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
6. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน 
   ช่องทางออนไลน์ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.  
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
   ระเบียบราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความตระหนักให้ปฏิบัติ 
   ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 
2. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการด าเนินการต่อ 
   เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
   เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามมาตรการเพ่ือ 
   ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 



ผู้รายงาน นายวิษณุ  คชรัตน์ 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์

ส่วนกลาง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ซักซ้อมและท าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้ 

   รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ 
   และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง 
2. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดย 
   เคร่งครัด 
3. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
   เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
   หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการอย่าง 
    สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ  
   ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 
5. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดแยกแยะเรื่อง  
    ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ซักซ้อมและท าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้ 
   รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ 
   และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง  
2. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการด าเนินการต่อ 
    เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    
    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
3. แจ้งแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการอย่าง 
    สม่ าเสมอ    
4. ส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว  
   และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายวิษณุ  คชรัตน์ 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 


