
ไม่มี ต ่ำ
ปำน
กลำง

สูง สูงมำก มำตรกำรป้องกันเพื อไม่เกิดกำรทุจริต
ตัวช้ีวัด

ควำมส่ำเร็จ

1 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์
ของหน่วยงาน

พนักงาน เจ้าหน้าท่ีไม่ย่ืน
ขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์
ออกนอกเขตพ้ืนท่ีต่อ
ผู้บังคับบัญชา ท าให้ยาก
ต่อการควบคุม เพราะ
บางคร้ังเป็นงานด่วนของ
ทางราชการท าให้พนักงาน
ไม่สามารถย่ืนขออนุมัติการ
ใช้รถยนต์ได้ เพราะถ้ารอ
อาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการได้

พนักงาน เจ้าหน้าท่ีบางคน
ไม่ย่ืนขออนุมัติก่อนใช้
รถยนต์ เวลาออกนอกเขต
พ้ืนท่ีต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางลงทะเบียนคุม
เข็มไมล์รถยนต์ส่วนกลาง
ทุกคร้ังท่ีมีการใช้รถ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน /

๑. พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็ม
ไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุกคร้ังท่ีมี
การใช้รถ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ทราบจากประจ าทุกเดือนเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์
๒. จัดท าค าส่ังให้พนักงาน
รับผิดชอบการใช้รถยนต์

จ านวนการขอ
ย่ืนอนุมัติการ
ใช้รถยนต์

กำรประเมินควำมเสี ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต่ำบลหนองบัว  อ่ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม

ประเมินระดับควำมเสี ยง
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุกำรณ์ควำมเสี ยงที อำจจะ
เกิดข้ึน

ปัจจัยเสี ยงที อำจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดกำรทุจริต

กำรควบคุม/ระเบียบที เกี ยวข้องที 



2 กิจกรรมด้านงาน
บริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ยังมีแนวโน้ม
ด้านภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
จ้างท่ีใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ,
 ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน , บุคลากรขาด
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี

๑. เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจาก อบต.
 ยังมีแนวโน้มด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างของข้าราชการ 
หรือพนักงานจ้างท่ี
ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐     ๒.
 เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ี

๑. มีการค านวณ ๔๐% 
ตามมาตรา ๓๕ ของ 
พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๔๒ ทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงใน อบต.    2.
 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมในหน้าท่ีและงานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ

/

๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติการ
ปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เก่ียวกับการ
บริหารด้านภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง ให้
เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเน่ือง

แนวโน้มด้าน
ภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและ
ค่าจ้างของ
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
จ้าง ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

3 กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน     
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและการเสนอ
โครงการจากท่ีหน่วยงานท่ี
ขออุดหนุนไม่สอดคล้อง
กับห้วงการจัดท า
แผนพัฒนาและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอต่อการควบคุม ใน
เร่ืองของการจัดท า
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่ 
อบต.หนองบัว ได้จัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้า
รับการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน, การ
จัดท าแผนเพ่ิมเติมและ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
หนังสือส่ังท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ต่อเน่ือง

มีค าส่ังแบ่งงานภายใน
ส านักงานปลัด แบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเจ้าหน้าท่ี
แต่ละต าแหน่งไว้อย่าง
ชัดเจน

/

๑. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน
๒. มีการจัดท าเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน
๓. จัดท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานท่ีเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินและการ
เสนอโครงการ
จากท่ี
หน่วยงานท่ีขอ
อุดหนุน
สอดคล้องกับ
ห้วงการจัดท า
แผนพัฒนา
และข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี



4 กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติหน้าท่ี

รักษาการณ์
เวรยามอย่างเต็มก าลัง เต็ม
เวลาเพราะไม่รู้จัก
บทลงโทษของการไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการณ์
เวรยาม

การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เน่ืองจากบางคน
ติดภารกิจไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ จึงต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป

จัดท าค าส่ังแต่งต้ังรักษา
เวรยามทุกเดือน

/

ก าหนดมาตรการ/บทลงโทษท่ี
ชัดเจนส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาการณ์เวรยาม 

บันทึกรายงาน
การปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรยาม
รักษาการณ์

5 กิจกรรมด้านงานสาร
บรรณ

๑. การลงเลขหนังสือรับ –
ส่ง ค าส่ังและประกาศ บาง
เร่ืองเจ้าของมาลงเลขจอง
หนังสือท่ีสารบรรณกลาง 
โดยไม่ได้ระบุช่ือเร่ืองและ
ไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับ
ธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบ
ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร 
หรืออาจเกิดความล่าช้าใน
การสืบค้น         ๒. การ
แจ้งหนังสือของงานธุรการ
มีความล่าช้า ท าให้หนังสือ
บางตัวรายงานไม่ทันก าหนด

๑. การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การลงเลขหนังสือรับ –ส่ง 
ค าส่ังและประกาศ เพราะ
เจ้าของเร่ืองไม่สนใจท่ีจะ
น าเอกสารมาให้ธุรการ
กลางเก็บไว้
2. การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การแจ้งหนังสือด่วน , 
ด่วนท่ีสุด ให้กับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
ด าเนินการให้ท าเวลาท่ี
ก าหนด

1. หัวหน้าส านักปลัด แจ้ง
ในท่ีประชุมส่วนส านักปลัด
เก่ียวกับการลงเลขหนังสือ
รับ-ส่ง ประกาศ ค าส่ัง
ต่าง ๆ ให้ธุรการกลางเป็น
ผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของ
เร่ือง น าเอกสารให้ธุรการ
กลางจัดเก็บไว้ด้วย        
2. หัวหน้าส านักปลัด มี
การแจ้งในท่ีประชุมส่วน
ส านักปลัดเก่ียวกับการ
แจ้งหนังสือให้แต่ละกอง
เร่ืองหนังสือด่วน , ด่วน
ท่ีสุด โดยให้ถ่ายเอกสารให้
ก่อน เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด าเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้
ทันเวลาท่ีก าหนด

/

๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ด าเนินการลงเลขหนังสือรับ –
ส่ง ค าส่ังและประกาศ ของ 
อบต. ให้กับคนท่ีน าเอกสารมา
ลงท่ีโต๊ะท างานเท่าน้ัน ไม่ให้
จองด้วยวาจา หรือช่องทางการ
ส่ือสารใดๆ ท้ังส้ิน

ระยะเวลาการ
แจ้งหนังสือให้
แต่ละกอง


