




 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง 

ขององคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเส่ียง ขององคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)  

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เส่ียงที่เกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ระดับของ
ความ
เส่ียง 

สถานการณดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 

รายละเอียด
ขอมูลการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรายงาน วันเดือนป
ที่รายงาน 

๑. การเอ้ือประโยชน
ตอพวกพอง 
    - การละเวนและ
เลือกปฏิบัตติอญาติ
หรือบุคลท่ีตนเอง
ไดรับผลประโยชน 

การดําเนินงาน
ตางๆ ยึดหลักตาม
ข้ันตอนระเบียบ
หรือขอกําหนดท่ี
ระบุไวของงาน
น้ันๆ 

การละเวนเลือก
ปฏิบัติ ยอมเกิด
ความไมเปนธรรม
ตอผูมาใชบริการ
ขององคกร 

ผูบังคับบัญชา
ควบคุม กํากับ ดูแล
ใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติาม
นโยบายเก่ียวกับ
ความโปรงใส การ
เสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมอยาง
เครงครดั 

ระดับ 
ปานกลาง 

 ยังไมดําเนินการ 
 เฝาระวัง และตดิตาม
ตอเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง
แลว แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืนๆ  
.......................................... 
 

การ
ดําเนินงาน
ตางๆ ยึดหลัก
ตามข้ันตอน
ระเบียบหรือ
ขอกําหนดท่ี
ระบุไวของงาน
น้ันๆ อยาง
เครงครดั และ
มี ประกาศ 
อบต.ละลม
ใหมพัฒนา
เรื่องมาตรการ
ตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจ 
โดยใหถือ
ปฏิบัติอยง
เครงครดั 
 
 

จํานวน
เรื่องท่ี
รองเรียน 

ไมมเีรื่อง
รองเรียน
เกิดข้ึนใน
องคกร 

ทุกกอง เมษายน 
๒๕๖๔ 

 



-๒- 

 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เส่ียงที่เกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ระดับของ
ความ
เส่ียง 

สถานการณดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 

รายละเอียด
ขอมูลการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรายงาน วันเดือนป
ที่รายงาน 

๒. การใชอํานาจ
หนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนหรือ
สินบน 
    - การถามนําถึง
การรับของขวัญหรือ
ประโยชนใดๆจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือให
บุคคลน้ันไดประโยชน
จากองคกร 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ 
และการ
ดําเนินงานตางๆ
ยึดหลักตาม
ข้ันตอนระเบียบ
หรือขอกําหนดท่ี
ระบุไวของงาน
น้ันๆ 

ผูมีอํานาจไมยดึ
หลักความถูกตอง 
มีการละเวนเลือก
ปฏิบัติ ยอมเกิด
ความไมเปนธรรม
ตอผูมาใชบริการ
ขององคกร 

ผูบังคับบัญชา 
ควบคุม กํากับ ดูแล 
ใหขาราชการและ
บุคลากรปฏิบัตติาม
มาตรการปองกัน
และแกปญหาการ
ทุจริตอยางเครงครัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

 ยังไมดําเนินการ 
 เฝาระวัง และตดิตาม
ตอเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง
แลว แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืนๆ  
.......................................... 

การพิจารณา
อนุญาต 
อนุมัติ และ
การ
ดําเนินงาน
ตางๆยึดหลัก
ตามข้ันตอน
ระเบียบหรือ
ขอกําหนดท่ี
ระบุไวของงาน
น้ันๆ อยาง
เครงครดั และ
มีประกาศ 
อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 
เรื่อง 
มาตรการ
ปองกันการให
หรือรับสินบน 
 

จํานวน
เรื่องท่ี
รองเรียน 

ไมมเีรื่อง
รองเรียน
เกิดข้ึนใน
องคกร 

ทุกกอง เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

 



-๓- 

 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เส่ียงที่เกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ระดับของ
ความ
เส่ียง 

สถานการณดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 

รายละเอียด
ขอมูลการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรายงาน วันเดือนป
ที่รายงาน 

๓. การนําทรัพยสิน
ของทางราชการเพ่ือ
ใชประโยชนสวนตัว 
    - การนําทรัพยสิน
ทางราชการไปใชโดย
ไมขออนุญาต เชน 
อุปกรณสาํนักงาน 
รถยนตสวนกลาง 

มีการควบคุม
ตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการอยาง
เครงครดั 

การนําทรัพยสิน
ทางราชการไปใช
โดยไมขออนุญาต 
เชน อุปกรณ
สํานักงาน รถยนต
สวนกลาง เกิดก
ความสิ้นเปลือง
โดยท่ีราชการไมได
รับประโยชน 

ผูบังคับบัญชา 
ควบคุม กํากับ ดูแล 
ใหขาราชการและ
บุคลากรปฏิบัตติาม
มาตรการปองกัน
และแกปญหาการ
ทุจริตอยางเครงครัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

 ยังไมดําเนินการ 
 เฝาระวัง และตดิตาม
ตอเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง
แลว แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืนๆ  
.......................................... 
 

การควบคุม 
ตรวจสอบการ
ใชทรัพยสิน
ของทาง
ราชการอยาง
เครงครดั และ
มี ประกาศ 
อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 
เรื่องมาตรการ
ปองกันการ
ขัดกันระหวาง
กันระหวาง
ผลประโยชน
สวนตนกับ
ผลประโยชน
สวนรวม 
 
  

จํานวน
เรื่องท่ี
รองเรียน 

ไมมเีรื่อง
รองเรียน
เกิดข้ึนใน
องคกร 

ทุกกอง เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

 



-๔- 

 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เส่ียงที่เกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน
เพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

ระดับของ
ความ
เส่ียง 

สถานการณดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 

รายละเอียด
ขอมูลการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรายงาน วันเดือนป
ที่รายงาน 

๔. การจดัซื้อจัดจาง
ไมเปนไปตามระเบียบ 
    - ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจดัจางยัง
ขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบท่ี
เก่ียวของ ทําใหเกิด
การผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจดัจาง
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอยาง
เครงครดั 

ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจดัจาง
เกิดการผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เชน ขาดความ
ระมัดระวังในการ
จัดหาครภุณัฑ ได
ครุภณัฑไมตรง
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ    

ผูบังคับบัญชา
ควบคุม กํากับ ดูแล 
ใหขาราชการและ
บุคลากรปฏิบัตติาม
หลักเกณฑและแนว
ทางการจัดซื้อจัด
จาง อยางเครงครัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

 ยังไมดําเนินการ 
 เฝาระวัง และตดิตาม
ตอเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง
แลว แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืนๆ  
.......................................... 
 

การควบคุม 
กํากับ ดูแล
การใชระเบียบ
งานจัดซื้อ
จัดจางอยาง
เครงครดั และ
สง จนท.เขา
อบรมระเบียบ
งานจัดซื้อจัด
จางท่ีเปน
ปจจุบัน และมี
ประกาศ 
อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 
เรื่องมาตรการ
สงเสริมความ
โปรงใสในการ
จัดซื้อจัดซื้อ
จัดจาง 
  
 

จํานวน
เรื่องท่ี
รองเรียน 

ไมมเีรื่อง
รองเรียน
เกิดข้ึนใน
องคกร 

ทุกกอง เมษายน 
๒๕๖๔ 

 


