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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อ าเภอเขาสวนกวาง  

จังหวัดขอนแก่น 
 



การรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

************************************ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจจะน้ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้้ามันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือ
เติมน้้ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้้ามัน เชื้อเพลิงของทางราชการ  
-ก้าหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามเงื่อนไข 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................. 
........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -จัดท้าประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของทางราชการ  
-ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางท้าบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
-จัดท้าค้าสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
-มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้้ามันทุกเดือน 

ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 
สังกัด ส้านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่เก่ียวกับงาน  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีที่จะน้ากระดาษของทางราชการใปใช้
อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 
-มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
-ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั้นต้องก้ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
-ท้าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์ หรือวัสดุส้านักงาน 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและก้ากับดูแลการใช้และการยืม 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามเงื่อนไข 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................. 
........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
-มีการท้าบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส้านักงานก่อนทุกครั้ง  
-มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ตัวช้ีวัด ความส้าเร็จในการจัดท้าสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่
ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจ้านวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร 

ผลการด าเนินงาน กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
ผู้รายงาน นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 
สังกัด ส้านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ืองานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานส่วนตัวในเวลาราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต -ก้าหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 
 
 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................. 
........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน -มีเจ้าหน้าที่ก้าหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงาน 
-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยงานมีการจัดท้าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดท้าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผู้รายงาน นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 
สังกัด ส้านักปลัด อบต. 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ืองานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน้าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้  

โดยมิได้มีการขออนุญาตและอาจมีการน้าทรัพย์สินของทางราชการ  

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค้าสั่ง ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นหลัก 
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุมค่า ก่อเกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อทางราชการ 

4. การใช้ทรัพย์สินทางราชการให้ยึดหลักความประหยัด 

5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ของทางราชการด้วย 

6. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

7. ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั้นตอนก้ากับ ดูแล ให้ค้าแนะน้า เจ้าหน้าที ่

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สิน  

ของทางราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลนางิ้ว  

ระดับความเสี่ยง ต้่า 
สถานะของการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................. 
........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 1. เกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การให้ยืมเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราช 

การโดยให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ ผู้ประ 



สงค์ขอยืมต้องจัดท้าหนังสือ หรือค้าร้องต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลนางิ้ว 

พิจารณาโดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนางิ้ว ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วย 

งานของรัฐ หรือผู้ที่นายกฯ มอบหมายเป็นผู้อนุมัติให้ยืม 

1.2 การให้ยืม ในหน่วยราชการเดียงกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ประสงค์ 

ยืมใช้เป็นผู้ลงนามยืม และให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแล 

ครุภัณฑ์นั้นๆ เป็นผู้อนุมัติให้ยืม 

1.3 การให้ยืมใช้ในราชการเดียวกัน แต่น้าไปใช้นอกสถานที่ราชการ หรือ 

นอกพ้ืนที่ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ประสงค์ยืม เป็นผู้ลงนามยืม และให้ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลนางิ้ว ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ 

นายกฯมอบหมายเป็นผู้อนุมัติให้ยืม 

2. การบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน และการส่งคืน 

2.1 ผู้ยืมจะต้องดูแล บ้ารุงรักษา ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนที่ยืมนั้นเหมือน 

เช่นวิญญูชนจะพึงดูแลทรัพย์สินของตนเอง 

2.2 หากครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ช้ารุดเสียหาย หรือใช้ไม่ได้ หรือสูญหาย 

ไป ผู้ยืมจะต้องด้าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย 

ของตนเอง 

2.2.2 ชดใช้เป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ 

คุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือ 

2.2.3 ชดใช้เป็นเงินสดตามราคาที่เป็นอยู่ขณะยืม ตามท่ีองค์การบริหาร 

ส่วนต้าบลนางิ้วก้าหนด 

2.3 เมื่อครบก้าหนดส่งคืน ผู้ยืมจะต้องด้านินการส่งมอบครุภัณฑ์ หรือ 

วัสดุคงทนนั่นคืนต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลนางิ้วตามวันเวลาที่ก้าหนด 

ตัวช้ีวัด หน่วยงานมีการจัดท้าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สนิของทางราชการไปใช้ใน 
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

ผู้รายงาน นางชุลีรัตน์   หนูกลาง  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลังองค์การบริหารส่วนต้านางิ้ว 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เม.ย. 2565 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ศพด.ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ การบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายและปิดงบบัญชีประจ้าปี 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่ได้จบบัญชีโดยตรง ยังไม่มีความ

ช้านาญมากพอ  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - มีการรายงานสถานะการเงินประจ้าวันให้ผู้บังคับบัญชา

รับทราบ 
- มีการรายงานประจ้าเดือนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

     - งบทดลอง 
     - รายงานรับ-จ่ายเงิน 
     - รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน 

-     มีการรายงานประจ้าปีให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
-  งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี 
-  รายละเอียดงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี 
 

ระดับความเสี่ยง ต้่า 
สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง     ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

    เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มด้าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
    เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 1. มีการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ศพด.  
          - จัดท้าใบผ่านรายการรับ RV 
          - จัดท้าใบผ่ารายการตั้งหนี้ AP 
          - จัดท้าใบผ่านรายการจ่าย PV 
          - จัดท้าใบผ่ารายการทั่วไป JV 
          - จัดท้ารายงานสถานะการเงินประจ้าวัน 
2. ทุกเดือนและสิ้นปีมีการน้างบมากระทบยอดระหว่าง

บัญชี อบต.และศพด. 
3. มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารหน่วยงาน

รับทราบ 
ตัวช้ีวัด รายการบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน  
ผลการด าเนินงาน อยู่ในระหว่างด้าเนินการ 
ผู้รายงาน นายประสบสุข สุราฤทธิ์ ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกอง

การศึกษา 



สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 

 


