
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน   
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขต
พ้ืนที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขต
พ้ืนที่ต่อผู้บังคับบัญชา ท าให้ยากต่อการควบคุม อาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็มไมล์รถยนต์
ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ และรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ        
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็มไมล์รถยนต์
ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ และรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นทราบจากประจ าทุกเดือนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
๒. จัดท าค าสั่งให้พนักงานรับผิดชอบการใช้รถยนต์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนการขอยื่นอนุมัติการใช้รถยนต์ 
ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน นางสาวจริญญา   ครูพิพรม 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 



-2- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

๑. เกิดปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจาก อบต. ยังมีแนวโน้มด้าน
ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน
จ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐      
๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ยังมีแนวโน้มด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่
ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ , ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน , บุคลากรขาดประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑. มีการค านวณ ๔๐% ตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน 
อบต.    
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ        
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด แนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ 
หรือพนักงานจ้าง ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน นางสาวจริญญา   ครูพิพรม 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานที่ขออุดหนุนไม่สอดคล้องกับห้วงการจัดท าแผนพัฒนา
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ในเรื่องของการ
จัดท าเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ อบต.หนองบัว 
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดท าแผนเพิ่มเติมและระเบียบ 
หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ        
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีการจัดท าเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานที่ขออุดหนุนสอดคล้องกับห้วงการจัดท าแผนพัฒนา
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน นางสาวจริญญา   ครูพิพรม 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยามอย่างเต็มก าลัง     
เต็มเวลาเพราะไม่รู้จักบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการณ์เวรยาม 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบางคนติดภารกิจไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต จัดท าค าสั่งแต่งตั้งรักษาเวรยามทุกเดือน 
ระดับความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ        
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ก าหนดมาตรการ/บทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการณ์เวรยาม 

ตัวช้ีวัด บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ 
ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน นางสาวจริญญา   ครูพิพรม 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการแจ้งหนังสือ มีความล่าช้าท าให้รายงานไม่ทัน
ก าหนดเวลา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการลงเลขหนังสือรับ –ส่ง ค าสั่งและประกาศ เพราะ
เจ้าของเรื่องไม่สนใจที่จะน าเอกสารมาให้ธุรการกลางเก็บไว้ 
2. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการแจ้งหนังสือด่วน ,ด่วนที่สุด ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ด าเนินการให้ท าเวลาที่ก าหนด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. หัวหน้าส านักปลัด แจ้งในที่ประชุมส่วนส านักปลัดเกี่ยวกับการ
ลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้
ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่อง น าเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้
ด้วย         
2. หัวหน้าส านักปลัด มีการแจ้งในที่ประชุมส่วนส านักปลัด
เกี่ยวกับการแจ้งหนังสือให้แต่ละกองเรื่องหนังสือด่วน , ด่วนที่สุด 
โดยให้ถ่ายเอกสารให้ก่อน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ทันเวลาที่ก าหนด 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ        
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการด าเนินการลงเลขหนังสือรับ - ส่ง ค าสั่ง
และประกาศ ของ อบต. ให้กับคนที่น าเอกสารมาลงที่โต๊ะท างาน
เท่านั้น ไม่ให้จองด้วยวาจา หรือช่องทางการสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาการแจ้งหนังสือให้แต่ละกอง 
ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน นางสาวจริญญา   ครูพิพรม 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31 มีนาคม 2565 
 


