กำรประเมินควำมเสียงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต่ำบลหนองบัว อ่ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
ที

โครงกำร/กิจกรรม

เหตุกำรณ์ควำมเสียงทีอำจจะ ปัจจัยเสียงทีอำจมีผลกระทบ/
กำรควบคุม/ระเบียบทีเกียวข้อง
เกิดขึ้น
กระตุ้นให้เกิดกำรทุจริต

1 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่น
ของหน่วยงาน
ขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์
ออกนอกเขตพื้นที่ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ทาให้ยาก
ต่อการควบคุม เพราะ
บางครั้งเป็นงานด่วนของ
ทางราชการทาให้พนักงาน
ไม่สามารถยื่นขออนุมัติการ
ใช้รถยนต์ได้ เพราะถ้ารอ
อาจทาให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการได้

พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน
ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้
รถยนต์ เวลาออกนอกเขต
พื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางลงทะเบียนคุม
เข็มไมล์รถยนต์ส่วนกลาง
ทุกครั้งที่มีการใช้รถ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นทราบเป็น
ประจาทุกเดือน

ประเมินระดับควำมเสียง
ไม่มี

ต่ำ

ปำน
กลำง

/

สูง

สูงมำก มำตรกำรป้องกันเพือไม่เกิดกำรทุจริต

ตัวชี้วัด
ควำมส่ำเร็จ

๑. พนักงานขับรถยนต์
จานวนการขอ
ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็ม
ยื่นอนุมัติการ
ไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่มี ใช้รถยนต์
การใช้รถ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ทราบจากประจาทุกเดือนเป็น
ประจาทุกสัปดาห์
๒. จัดทาคาสั่งให้พนักงาน
รับผิดชอบการใช้รถยนต์

2 กิจกรรมด้านงาน
บริหารงานบุคคล

3 กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว ยังมีแนวโน้ม
ด้านภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
จ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ,
ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน , บุคลากรขาด
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่

๑. เกิดปัญหาในการ
ดาเนินงาน เนื่องจาก อบต.
ยังมีแนวโน้มด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างของข้าราชการ
หรือพนักงานจ้างที่
ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ๒.
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่

๑. มีการคานวณ ๔๐%
ตามมาตรา ๓๕ ของ
พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๔๒ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใน อบต. 2.
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมในหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ

โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการเสนอ
โครงการจากที่หน่วยงานที่
ขออุดหนุนไม่สอดคล้อง
กับห้วงการจัดทา
แผนพัฒนาและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอต่อการควบคุม ใน
เรื่องของการจัดทา
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่
อบต.หนองบัว ได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า
รับการอบรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น, การ
จัดทาแผนเพิ่มเติมและ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
หนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง

มีคาสั่งแบ่งงานภายใน
สานักงานปลัด แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละตาแหน่งไว้อย่าง
ชัดเจน

/

/

๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติการ
ปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการ
บริหารด้านภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง ให้
เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มด้าน
ภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและ
ค่าจ้างของ
ข้าราชการ
หรือพนักงาน
จ้าง ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. มีการจัดทาเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. จัดทาหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
เสนอโครงการ
จากที่
หน่วยงานที่ขอ
อุดหนุน
สอดคล้องกับ
ห้วงการจัดทา
แผนพัฒนา
และข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี

4 กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5 กิจกรรมด้านงานสาร
บรรณ

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพียงพอ เนื่องจากบางคน
รักษาการณ์
ติดภารกิจไม่สามารถมา
เวรยามอย่างเต็มกาลัง เต็ม ปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงต้อง
เวลาเพราะไม่รู้จัก
จัดทาแผนการปรับปรุง
บทลงโทษของการไม่
การควบคุมภายในต่อไป
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์
เวรยาม
๑. การลงเลขหนังสือรับ – ๑. การควบคุมที่มีอยู่
ส่ง คาสั่งและประกาศ บาง ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง
เรื่องเจ้าของมาลงเลขจอง ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
หนังสือที่สารบรรณกลาง การลงเลขหนังสือรับ –ส่ง
โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและ คาสั่งและประกาศ เพราะ
ไม่นาสาเนาคู่ฉบับให้ไว้กับ เจ้าของเรื่องไม่สนใจที่จะ
ธุรการกลาง ทาให้ไม่ทราบ นาเอกสารมาให้ธุรการ
ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร กลางเก็บไว้
หรืออาจเกิดความล่าช้าใน 2. การควบคุมที่มีอยู่
การสืบค้น
๒. การ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง
แจ้งหนังสือของงานธุรการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
มีความล่าช้า ทาให้หนังสือ การแจ้งหนังสือด่วน ,
บางตัวรายงานไม่ทันกาหนด ด่วนที่สุด ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ดาเนินการให้ทาเวลาที่
กาหนด

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งรักษา
เวรยามทุกเดือน
/

1. หัวหน้าสานักปลัด แจ้ง
ในที่ประชุมส่วนสานักปลัด
เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือ
รับ-ส่ง ประกาศ คาสั่ง
ต่าง ๆ ให้ธุรการกลางเป็น
ผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของ
เรื่อง นาเอกสารให้ธุรการ
กลางจัดเก็บไว้ด้วย
2. หัวหน้าสานักปลัด มี
การแจ้งในที่ประชุมส่วน
สานักปลัดเกี่ยวกับการ
แจ้งหนังสือให้แต่ละกอง
เรื่องหนังสือด่วน , ด่วน
ที่สุด โดยให้ถ่ายเอกสารให้
ก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้
ทันเวลาที่กาหนด

กาหนดมาตรการ/บทลงโทษที่ บันทึกรายงาน
ชัดเจนสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติ
รักษาการณ์เวรยาม
หน้าที่เวรยาม
รักษาการณ์

๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระยะเวลาการ
ดาเนินการลงเลขหนังสือรับ – แจ้งหนังสือให้
ส่ง คาสั่งและประกาศ ของ
แต่ละกอง
อบต. ให้กับคนที่นาเอกสารมา
ลงที่โต๊ะทางานเท่านั้น ไม่ให้
จองด้วยวาจา หรือช่องทางการ
สื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น

/

