
ผลการด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งการทจุริต 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดอืน (ต.ค.2563 - ม.ีค.2564) 

 
 

 

 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสงเปอืย 

อ าเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน่ 

 

 
 

 



ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563 - ม.ีค.2564) 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โปรดระบุ(ถ้าม)ี 
กระบวนการด าเนินงาน 

 
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ภาษี  และค่าเก็บขยะมูลฝอย ภายใน
ต าบลสงเปือย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ได้จัดเก็บรายได้  ทุกอย่าง  มีผู้รับผิดชอบ 2 คน 
มีการเตรียมใบเสร็จรับเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมการน าส่ง
เงินล่าช้า 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 

- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
- การด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม 

ระดับความเสี่ยง 
 

สูงสุด 

สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ด าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ....................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
 

ท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรนรมเนียมฯ
เพ่ิมเติม 

ตัวชี้วัด 
 

จ าท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ฯเพ่ิมเติม 

ผลการด าเนินงาน 
 

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน 
 

นางสาวฤทัยรัตน์   ทัพซ้าย 

สังกัด 
 

กองคลัง 

วัน  เดือน  ปี  ที่รายงาน 20 เมษายน  2564 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โปรดระบุ(ถ้าม)ี 
กระบวนการด าเนินงาน 

 
การอยู่เวรยามของ อปพร. อาจมีการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ 8 ชั่วโมง 
ตามหลักฐานการลงเวลา แต่ได้รับค่าตอบแทนเต็มเวลา (โครงการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 

การอยู่เวรยามประจ าด่านของ อปพร. มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ  
8 ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมในด่านตลอดเวลา อปพร.
บางท่านอาจสับเปลี่ยนกันมาในเวลาที่เจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจเท่านั้น 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 

- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
- แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามร่วมกับ อปพร. อย่างน้อยจุดตรวจ
ละ 1 คน 

ระดับความเสี่ยง 
 

ต่ า 

สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ด าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ....................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
 

ท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานในจุดตรวจ และ
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรประจ าทุกวัน 

ตัวชี้วัด 
 

อปพร. 

ผลการด าเนินงาน 
 

การอยู่เวรยามเหตุการณ์ปกติ 

ผู้รายงาน 
 

นายอภิชิต  โสดาอิ้ง 

สังกัด 
 

ส านักปลัด 

วัน  เดือน  ปี  ที่รายงาน 20 เมษายน  2564 
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ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563 - ม.ีค.2564) 

 
ชื่อโครงการ/กจิกรรม โปรดระบุ(ถ้าม)ี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 

เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
เพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 

ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัดหรืออาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ 

ระดับความเสี่ยง 
 

กลาง 

สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ด าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ....................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
 

ท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานในจุดตรวจ และ
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรประจ าทุกวัน 

ตัวชี้วัด 
 

ถนน วัสดุ อุปกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ไดง้านตรงตามประมาณการ ตามรูปแบบ ตามแบบแปลน 

ผู้รายงาน 
 

นางชณัญชิดา  บัวหนอง 

สังกัด 
 

กองคลัง 

วัน  เดือน  ปี  ที่รายงาน 21 เมษายน  2564 
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ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563 - ม.ีค.2564) 

 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โปรดระบุ(ถ้าม)ี 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารแนบฎีกาไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ.2548 

ระดับความเสี่ยง 
 

ปานกลาง 

สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ด าเนินการ 
  เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ....................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
 

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

ตัวชี้วัด 
 

การตรวจประเมินจากกลุมงานการเงินและบัญชีจังหวัดขอนแก่น 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป็นไปตามแบบแปลน รูปแบบ 

ผู้รายงาน 
 

นางศิริวรรณ์  ผาลึกโรจน์ 

สังกัด 
 

กองคลัง 

วัน  เดือน  ปี  ที่รายงาน 16 เมษายน 2564 
 

 

 



 


