
รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

  1.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ด าเนินงาน 

มีการด าเนินการแบ่งงานภายในส่วนงานไม่ครบถ้วน   

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อส่ังการแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด

การทุจริต 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 

สถานะการด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

◻เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ

ด าเนินงาน 

จัดท าค าส่ังแบ่งงานภายในส านักงาน กอง  และให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

ติดตามก ากับดูแลโดยเคร่งครัด  

ตัวชี้วัด มีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกระบวนการ  และ

ก ากับติดตามตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน หัวหน้าส านักงานปลัด 

สังกัด ส านักงานปลัด อบต.ห้วยโจด 

วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี  มีความรู้ความช านาญใน

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ด าเนินงาน 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลบักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และอื่น ๆ   

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานกฎหมายและคดี มีความ

ผิดพลาด ล่าช้า การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด

การทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการ

สอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2. ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มหรือมีการมอบหมาย

เจ้าหน้าท่ีผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม  

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 

สถานะการด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ

ด าเนินงาน 

ผู้บังคับบัญชาก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการตามระเบียบโดย

เคร่งครัด  

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นิติกร 

สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

2.2เพ่ือให้บุคลากรมีความช านาญ มีความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรขาดทักษะ, ความช านาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงาน
การเงิน 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

บุคลากรขาดทักษะ, ความช านาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงาน
การเงิน 

 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และอื่น ๆ  
     - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน  
     - หัวหน้างานก ากับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหาร
ราชการ   

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัด มีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ผู้อ านวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

เพ่ือให้บุคลากรมีความช านาญ มีความรู้เฉพาะทาง ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

บุคลากรขาดทักษะ, ความช านาญและ ความรู้เฉพาะทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณของสถานศึกษา 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 

     จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และอื่น ๆ  
     - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน  
     - หัวหน้างานก ากับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหาร
ราชการ 

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าค าส่ังแบ่งงานในส่วนกองการศึกษา  และให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  

ตัวชี้วัด สามารถมีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษาใช้ทันในปีงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
สังกัด กองการศึกษา 
วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
2.4 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัย มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การดูแลเด็กปฐมวัย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

บุคลากร (ผู้ดูแลเด็ก) ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปฐมวัย 

 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลเด็กปฐมวัย 
- นิเทศการจัดประสบการณ์ และนิเทศห้องเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา   

 
ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าค าส่ังแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯให้ครบถ้วนซึ่งแต่ละต าแหน่ง
สมารถช่วยเหลืองานซึ่งการและกันและสมารถทดแทนกันได้ในเมื่อบุคคล
ใดไม่อยู่ปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัด พัฒนาการของเด็ก 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
สังกัด กองการศึกษาฯ 
วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 เพ่ือให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ขัดข้อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

1.ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ 
2.ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ยาก 

 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 

(๑) เพ่ิมและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(๒) ฝึกและสอนงานบุคลากรกองคลงั ท่ีต้องปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย Internet 
ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบเดิมควบคู่กัน 
(3)จัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม สามารถน ามาใช้ประโยชน์และสืบค้นง่าย 

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

ตัวชี้วัด ระบบสารสนเทศให้งานได้เป็นปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน หัวหน้าส านักปลัด  
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมฯ 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

การจัดสรรความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 

จัดให้มีการอบรม ประชาคม เพ่ือท าความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการจัดท าแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ 

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
◻ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  ด าเนินการส่งหนังสือไปยังผู้น าชุมชน
เพื่อขอเข้าด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  

ตัวชี้วัด ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลา 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
วันเดือนปีที่รายงาน 22  เมษายน  2565 

 
 
 


