
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 
ที่ ๔๘ /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
-------------------------------------- 

 

  ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ O36 ให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยใช้รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. นายเชวงศักย์  รัตนรักษ์  ต าแหน่งปลัดฯ                           หัวหน้าคณะท างาน 
2. พ.จ.อ.เมธี       เหล่าศรี                ต าแหน่งหัวหน้าส านกัปลัดฯ           คณะท างาน 
3. นายปัญญา      ภูครองตา           ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 

 

มีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหามาตรการป้องกัน พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ทราบด้วย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง    ณ    วันที่    8    ตุลาคม    พ.ศ. 2564 

       ลงชื่อ   
      ( นายเชวงศักย์  รัตนรักษ์ ) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น มีหน้าที่บางราย น าวัสดุอุปกร์ของส านักงานไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางราย น าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้
ท างานส่วนตัวที่บ้าน 

มำตรกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต 1. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 
2. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น
ประจ าทุกวัน 
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ราชการ 

ระดับควำมเสี่ยง ปานกลาง 
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

        ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
      เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
      ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.................) 

รำยละเอียดข้อมูลกำรด ำเนินงำน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลรักษา
สถานที่และทรัพย์สินของราชการ 
3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และ
ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 
4. เวรรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 
(ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร 
 
 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้

  



ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รำยงำน นายปัญญา  ภูครองตา 
สังกัด ส านักปลัด อบต.หนองแดง 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีรำยงำน 4 เมษายน 2565 

 



กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปี 2565 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง  อ ำเภอนำเชือก  จังหวัดมหำสำรคำม 

 

ควำมเสี่ยง :  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง   
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทำง/
มำตรกำรกำร
จัดกำรควำม

เสี่ยง 

กิจกรรม/
วิธีกำรกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
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เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
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ก.ค
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ส.ค
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ก.ย. 

การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
อาจมี
คณะกรรมการ
บางท่านเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้รับจ้าง   

- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ให้พิจารณา
คุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่
ใช้ผู้มีส่วนได้
เสียกับผู้ขอ
อนุญาต) 
- จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ
ของส านักงาน 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
แดง เผยแพร่
แก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 4 
เดือนตุลาคม
2564 

            ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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