
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานเพื่อก าจัดความเสี่ยง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปีงบประมาณ 2564 

ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถงึเดือนมีนาคม 2564 ) 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานเพือ่ก าจัดความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปีงบประมาณ 2564 
ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

สถานการณด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

รายละเอียด 
ข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการ 
ด าเนินงาน 

 

ผู้รายงาน วันเดือนปี 
ที่รายงาน 

1.การออกแบบและ
ก่อสร้าง 
-การส ารวจออกแบบ 
การเขียนแบบ การ
ค านวณประมาราคา 
โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ของกองช่าง  
-การให้บริการ การ
บ ารุงซ่อมแซม การ
ต ร ว จ ส อ บ รั ก ษ า
ทรัพย์สินของรัฐให้
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระ เบี ยนกฎหมาย
ข้อบังคับ มติ ครม.
และหนังสือสั่งการ 
 

การด าเนินงาน
ต่างๆยึดหลัก
ตามข้ันตอน
ระเบียบหรือ
ข้อก าหนดที่
ระบุไว้ของงาน
นั้นๆ 

-ผู้ขออนุญาตไม่
ทราบระเบียบ 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต 
-ผู้ขออนุญาตไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ พรบ.
ควบคุมอาคาร 
 

-ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมให้เกิด
ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์
อย่าต่อเนื่อง 
-ส่งเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
งานเข้าอบรมเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

ระดับ 
ปาน
กลาง 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง
แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการ
การป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ 
.......................................... 
 

มีการบันทึก
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
โดยน าแบบ
รายงาน
น ามาเป็น
เครื่องมือ
การติดตาม
ประเมินผล  
 

จ านวน
เรื่องท่ี
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกิดข้ึนใน
องค์กร 

กองช่าง เมษายน 
2564 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

สถานการณด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

รายละเอียด 
ข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการ 
ด าเนินงาน 

 

ผู้รายงาน วันเดือนปี 
ที่รายงาน 

2.การเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา 
- การรับเงินจ่ายเงิน
การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตาม
งบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
การบันทึกบัญชีการ
เก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ 
 

การพิจารณา 
อนุญาต อนุมัติ 
และการ 
ด าเนินงาน
ต่างๆ ยึดหลัก
ตามข้ันตอน
ระเบียบหรือ
ข้อก าหนดที่
ระบุไว้ของงาน
นั้นๆ 

ระเบียบ
หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งหัวหน้า
สถานศึกษา กรณี 
ศพด.ให้ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแต่งตั้ง
พนักงาน/ราชการ
ส่วนท้องถิ่นใน
ส านักการศึกษา
เป็นหัวหน้า
หน่วยงานคลังจึง
ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการสั่งซื้อ
หรือจ้างและการ
อนุมัติจ่ายเงิน 

-มีการศึกษา
ระเบียบการ
เบิกจ่ายของ
สถานศึกษาอย่า
เคร่งครัดเพ่ือให้
เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด
ไว้ 
-ควรมีเจ้าหน้าที่
หรือค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการ
เบิกจ่ายโดยตรง 
 

ระดับ 
ปาน
กลาง 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง
แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการ
การป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ 
.......................................... 
 

-มีการศึกษา
ระเบียบการ
เบิกจ่ายของ
สถานศึกษา
อย่า
เคร่งครัด
เพ่ือให้
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
-ควรมี
เจ้าหน้าที่
หรือค าสั่ง
แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่าย
โดยตรง 
 

จ านวน
เรื่องท่ี
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกิดข้ึนใน
องค์กร 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

เมษายน 
2564 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

สถานการณด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

รายละเอียด 
ข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการ 
ด าเนินงาน 

 

ผู้รายงาน วันเดือนปี 
ที่รายงาน 

3 . ก า ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์
ส่วนกลางและการ
ดูแลรักษา 
- การน ารถยนต์ของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 
ร ว ม ถึ ง ก า ร
บ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
 

มีการควบคุม
ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

การน าทรัพย์สิน
ทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตเช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง 
เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่
ราชการไม่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาการ
ทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
ปาน
กลาง 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง
แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการ
การป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ 
.......................................... 
 

การควบคุม
ตรวจสอบ
การใช้
ทรัพย์สิน
อย่าง
เคร่งครัด  

จ านวน
เรื่องท่ี
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกิดข้ึนใน
องค์กร 

ส านัก
ปลัด 

เมษายน 
2564 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ 
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

สถานการณด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

รายละเอียด 
ข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการ 
ด าเนินงาน 

 

ผู้รายงาน วันเดือนปี 
ที่รายงาน 

4.การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
-  ผู้ ปฏิบัติ งานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างยัง
ข า ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจในระเบียบบาง
ข้อที่เกี่ยงข้อง ท าให้
เกิดการผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างปฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เช่นขาดความ
ระมัดระวังในการ
จัดหาครุภัณฑ์ ได้
ครุภัณฑ์ไม่ตรง
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด  

 

 

 

 

 

ระดับ 
ปาน
กลาง 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตาม
ต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง
แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการ
การป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ 
.......................................... 
 

การควบคุม 
ก ากับดูแล
การใช้
ระเบียบงาน
จัดซื้อจัดจ้า
งอย่าง
เคร่งครัด  

จ านวน
เรื่องท่ี
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกิดข้ึนใน
องค์กร 

กองคลัง เมษายน 
2564 

 
 

 

 


