
                                                                                                                                                                                                                                   

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  

 

 

 

/ต่อหน้า 2 ... 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่

เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตาม
มรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจซื้อตรวจจ้าง โดยอิงตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางอนงค์คาร  สามิภักดิ์ 
สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  

 

 

 

 

 

/ต่อหน้า 3 ... 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำคำสั่งให้แต่งตั้งให้ผู้มีอำนาจในการขออนุญาต/อนุมัติ 
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายณรงค์  ทำสอาด 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 

 

 

/ต่อหน้า 4 ... 

 
 
 
 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ไปใช้โดย

ไม่ได้รับอนุญาต 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 
ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำคำสั่งให้แต่งตั้งให้ทีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการยืมทรัพย์ของ
ทางราชการ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางอนงค์คาร สามิภักดิ์ 
สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

/ต่อหน้า 5 ... 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การจัดโครงการ/กิจกรรม 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็น

การส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก 
ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดให้มีการกำหนดพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางปวริศา  ทองวิเศษ 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

/ต่อหน้า 6 ... 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ

การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและ

รับใบเสร็จทุกครั้ง 
ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน/ส่งใช้เงินกองทุน และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเป็นหนังสือไปยังทุกหมู่บ้าน 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาฝากไป
ใช้ส่วนตัว 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางปวริศา  ทองวิเศษ 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล 
เหตุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ

ผลประโยชน์เข้าทำงาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำประกาศรับสมัครส่งไปยังหน่วยงานต่างๆและเผยลงบน
เว็บไซต์ อบต. 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายณรงค์  ทำสอาด 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 
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