
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการเพือ่จดัการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ  6  เดือน 
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ผลการด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทุจรติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที ่ เ ร ียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจสอบ

เ อก ส า ร ห ล ัก ฐ า น ก า ร ป ร ะก อบ ก า ร พ ิจ า ร ณ า แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นการอนุมัติ  อนุญาต 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
ในระบบราชการ 
2. จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับการขอรับบริการของประชาชน 
3. ประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการด าเนินการขออนุญาต 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 
 
 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอ่ืน  ๆ(โปรดระบุ).......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. มีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับการขอรับบริการของ
ประชาชนและประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการด าเนินการการ 
ขออนุญาต 
2. มีการประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการด าเนินการขออนุญาต 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายชัชวาล อ้วนตรงต้น   

สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทุจรติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง

เจรจาได้ง่าย 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 
2. คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 
 
 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอ่ืน  ๆ(โปรดระบุ).......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายชัชวาล อ้วนตรงต้น   

สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 

วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 



-3- 
 

ผลการด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทุจรติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดอืน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การน า รถยนต์ขององค์ก ารบร ิห ารส ่วนต าบล ไป ใช้  

ในเรื่องส่วนตัว  
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามการท างาน

อย่างใกล้ชิดและก าชับผู้ใต้บังบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. การขอใช้รถราชการต้องมีการขออนุญาตจากผู้มีอ านาจ
พร้อมทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการ 
หรือไปติดต่อราชการ 
3. ผู้ขอใช้รถราชการต้องตรวจสอบให้พนักงานขับรถลง
รายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องครบถ้วน 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 
 
 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอ่ืน  ๆ(โปรดระบุ).......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.  ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดและก าชับผู้ใต้บังบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. การขอใช้รถราชการมีการขออนุญาตจากผู้มีอ านาจพร้อม
ทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการหรือไป
ติดต่อราชการทุกครั้ง  

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายชัชวาล อ้วนตรงต้น   

สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี  

วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 



 

 


