
 

แบบรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

 (ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต) 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปท าธุระส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง

ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด            
2.เจ้าหน้าที่ประจ ารถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
ใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 
……………………………………………………………………………… 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ได้ด าเนินการก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้แก่ 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษา
รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 199 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อ เพลิงเ พ่ือใช้ ในการปฏิบัติ งานตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1) ปรับปรุงการก าหนดปริมาณการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โดยก าหนดการเบิกน้ ามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
  1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้
รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบ
ในการท าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  และเพ่ิมเติมผู้ช่วยพนักงาน
ขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลการควบคุมการสั่งใช้ 
การขอสั่งเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ก าหนดไว้ 



 
 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการก าหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
  1) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  2) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา จงสมชัย 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 ตุลาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีมีเพียงพนักงานจ้าง

ตามภารกิจซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีทุกข้ันตอน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง

ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด            
2.ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานเก็บภาษี 

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทาน 
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการเมื่อมีการจัดเก็บภาษีนอก
ส านักงานให้เพียงพอต่อหน้าที่รับผิดชอบ 
3. เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการก าหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
  1) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  2) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินค่าธรรมเนียมการ
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา จงสมชัย 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 ตุลาคม 2564 



 
 

3. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจท าให้เกิด
ความผิดพลาด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด
มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด            
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 
……………………………………………………………………………… 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสุจริต รวมถึงการก าหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6) มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 



 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา จงสมชัย 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 ตุลาคม 2564 
 

 


