
การดำเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลลานหอย อำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
สำนกัปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตาง ๆ  

- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ 

- กำกับดูแล ควบคมุการปฏิบัติงานให
ถูกตองตามกฎหมาย 

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ - จัดทำแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 

ความผิดพลาดในการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน 

- สงพนักงานเขารับการอบรม 

การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

- ตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูล 
กรมบัญชีกลาง 

วางแผนการพัฒนาไมถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน 

- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินทุกป 

การนำรถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถ
ประจำตำแหนง 

- มีการเขียนขอใบอนุญาตกอนการใชรถทุก
ครั้ง 

- มีมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
การแตงตั้งคณะกรรมการใหกับพรรคพวกมี
ระบบเสนสายระบบอุปถัมภ 

- มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- มีนโยบายการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

การเรียกรับผลประโยชนเพื่อรับพนักงานเขา
ทำงาน 

- การจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกรวม
สังเกตการณในวันสอบคัดเลือกพนักงาน 

- มีมาตรการปองกันการรับสินบน 
เบิกเงนิราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา
ลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและ
ปฏิบัติติดตามระเบียบการเบิกจายอยาง
เครงครัด 



กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การย่ืนแบบภาษีมกีารลงเวลายอนหลังยื่น
ระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดใหมีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษี
เมื่อใกลครบกำหนดย่ืนแบบฯแตละ
ประเภท 

การสำรวจตรวจแบบปายขนาดปายผูสำรวจ
รูเห็นเปนใจกับผูยื่นขอมูลไมครบถวน 

- จัดใหมีการตรวจสอบแบบเสียภาษีโดย
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

การประเมินภาษีปายใชอัตราการประเมินผิด
ประเภทใชฐานขอมูลเดิมโดยไมมีการออก
สำรวจจริง 

- จัดใหมีการสำรวจของเจาหนาที่กอน
การยื่นแบบฯทุกครั้ง 

การอุทธรณการประเมินภาษีใชความสัมพันธ
สวนบุคคลกับผูมีอำนาจในการอุทธรณ 

- จัดใหมีการตรวจสอบความสัมพันธสวน 
บุคคลสวนไดสวนเสียกับผูยื่นแบบภาษี 

การชำระภาษีออกนอกสถานที่ที่ไมออก
ใบเสร็จใหแกผูเสยีภาษี 

- ใชระบบคอมพิวเตอรออก
ใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร
เทานั้น 

การตรวจรับของเจาหนาที่แตละคนใช
ดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- จัดใหมีบรรทัดฐาน/คูมือสำหรับการ
ตรวจรบังานนั้นๆท่ีมีลักษณะคลายกัน 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมี
คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผู
ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ 

- จัดใหมีการตรวจสอบการอนุญาตตางๆ
ใหครบถวนตรงตามหลักเกณฑการ
อนุญาต 

การสุมตรวจสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่
ขออนุญาตอาจมีการเอ้ือประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ 

- จัดใหการตรวจสอบการดำเนินงานของ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่สุมตรวจฯ 

มีการรับคาอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุน
ใหมีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น 

- สรางมาตรฐานทางจริยธรรมใหเกิดข้ึน
ในองคกรเพ่ือไมใหการรับคา
ดำเนินการตางๆเพ่ือใหไดรับการ
บริการที่รวดเร็วและใหทุกคนไดรับ
บริการที่เทาเทียมกัน 

เจาหนาที่การยกเลิกใบเสรจ็รับเงินในระบบ
ทำใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอย
กวาที่ไดรับไวจริง รับเงินแตออก
ใบเสร็จรับเงินแลวไมนำเงนิสด เช็ค นำฝาก
ธนาคารในวันนั้น แตนำฝากในภายหลังและ
อาจนำเงินไปใชสวนตัวกอน 

- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
หลังปดบัญชีเปนปจจุบันทุกวันละเสนอ
ผูบริหารในวันถัดไป 



กองชาง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต
กอสราง อาคาร 
 โครงการกอสราง และอื่นๆ 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
อนุมัติ 

- มีมาตรการปองกันการทุจริตและการรับ
สินบน 

เรียกรับผลประโยชนรับจางเขียนแบบแปลน
และตรวจแบบแปลนเองเพ่ือใหผาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบ
และ  ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร 

- มีมาตรการปองกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

เจาหนาที่มีสวนรวมหรือสวนรูเห็นกับบุคคลใน
การดำเนินการกอสรางโครงการตางๆโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย 

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาออก 
ใบอนุญาต 

- มีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจางจากผู
รับจางเพ่ือใหงานผานการตรวจรับ 

- ปฏบัิติงานตามระเบียบพัสดุอยาง
เครงครดัและถูกตอง 

ไมมีการประชาสัมพันธหรอืเก็บเรื่องไวไมแจง
ผูประกอบการเพ่ือจะรับผลประโยชนจาก
โครงการตางๆ 

- มีมาตรการปองกันการเรียกรับ
ผลประโยชนและการรับสินบน 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีแอบแฝงหรือ 
กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเปนทำใหการจาย 
งบประมาณที่ไมคุมคาโปรงใส 

- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเปนไปตาม
วัตถุประสงคและใชจายงบประมาณตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร 
บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 

- มีการกำหนดการเบิกจายคาวิทยากรภายนอก
ตาม ระเบียบขอบังคับและตรวจสอบได 

การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมี
การรับเงินหรือผลประโยชน จากผูรับจาง 

- มีการตรวจสอบการจางตองเปนไปดวยความ
ถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได - มีมาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

การจายเงินอุดหนุนตาง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลท่ีไม
มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอ่ืนโดยบุคคล 
นั้น ๆ ไมรูวามีรายชื่อเปนผูรับเงินอุดหนุน 

- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จายเงิน 



  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
ของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เกี่ยวกับ
การจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษาตางๆ 

- สงเสริมขาราชการและพนักงานผูเก่ียวของ
เขารับการอบรมการบริหารงบประมาณ
ทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ 
และทักษะงานดานการเงินและบัญชีเพ่ือ
สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ 

- ขอความรวมมือพนักงาน เจาหนาที่กอง
คลัง เปนคณะกรรมการ เจาหนาที่ 
คณะทำงาน ตามระเบียบฯ เพ่ือดำเนินการ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ รวมถึงใหคำแนะนำ ปรึกษาและ
เสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 เก่ียวกับการพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียด คาใชจาย เอกสารหลักฐาน การ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 

- แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ติดตามและประเมินผลการดำเนนิการของ
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือรวม
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด คาใชจาย 
เอกสารหลักฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 เก่ียวกับการพิจารณาคาใชจาย 
รายการคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร 
คาตอบแทนกรรมการ เงนิรางวัล ของรางวัล 
และอื่นๆ 

- สงเสริมขาราชการและพนักงานผูเก่ียวของ
เขารับการอบรมการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ใหมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะเพ่ือสามารถ
ดำเนินการตามระเบียบฯ 

- เจาหนาทีผู่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ศึกษา พิจารณา ตรวจสอบการตั้งรายการ
คาใชจาย ใหตรงตามระเบียบฯหรือไมเกิน
ที่ระเบียบฯไดกำหนดไว 

 
 


