บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด อบต.นำสะไมย์ โทร.0 4575 6959
ที่ ยส. 72401/วันที่ 1 เมษำยน 2564
เรื่อง รำยงำนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์
ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ครบกำหนด 6 เดือนที่จะต้องรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรงำนแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ช่วงระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(นำงสำวลำดวน ชูรัตน์)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ข้อพิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นำสะไมย์.....................................................................................
(นำยศักดิ์ชัย โกยรัมย์)
หัวหน้ำสำนักปลัด
ข้อพิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นำสะไมย์.....................................................................................
(นำงปวรรัตน์ จันทะโยธำ)
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์
ข้อพิจำรณำ/ข้อเสนอแนะ ปลัดอบต.นำสะไมย์..............................................................................................
(นำงงำมพิศ วงษ์สำมำรถ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์
ข้อพิจำรณำ/ข้อเสนอแนะนำยกอบต.นำสะไมย์..............................................................................................

.

(นำยบุญสิน ศรีธรรม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์

รายงานผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะไมย์
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายงานการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะไมย์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กำรจัดทำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำสะไมย์

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน
จัดโครงกำร
อบต.สัญจร เพื่อ
ออกพื้นที่รับฟัง
ควำมคิดเห็น
และควำม
ต้องกำรของ
ประชำชนในเขต
พื้นที่เป็นประจำ
ทุกปี

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-ควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของ
ประชำชนเป็น
เพียงทำงผ่ำน
ตัวแทนหมู่บ้ำน
ประชำชนยังไม่
กล้ำแสดงควำม
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในกำร
จัดทำ
แผนพัฒนำ
เท่ำที่ควร
-ประชำชนขำด
ควำมรูแ้ ละ
ควำมเข้ำใจใน
กำรจัดทำ
แผนพัฒนำ
ชุมชน

แผนพัฒนำยังไม่
สำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำม
ต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำง
แท้จริง

ประชำชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้ำน
สนใจ และเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นโดยเฉพำะ
ปัญหำแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อทำให้
กำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครอบคลุมทุกปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชนอย่ำง
แท้จริง

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง



สูง
มาก

สูง
สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

จัดประชุมเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจระหว่ำง
ผู้บริหำร พนักงำน
อบต. ผู้นำชุมชน
และประชำชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

วิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ที่ประชำชนยังไม่
กล้ำแสดงควำม
คิดเห็นและเข้ำร่วม
กิจกรรมว่ำเป็น
เพรำะเหตุใด เมื่อ
ทรำบสำเหตุแล้ว
นำมำปรับปรุง
แก้ไข

ผลการ
ดาเนินงาน
ได้
ดำเนินกำร
ในช่วง
เดือน ก.พ.
64
ประชำชน
เข้ำร่วม
ประชุมร้อย
ละ 80
ของ
ครัวเรือน

-2-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 กำรจัดทำแผน

ประชำคม

3 ด้ำนกำรรับเงิน

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน
จัดประชุมเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงผู้บริหำร
พนักงำน อบต.
ผู้นำชุมชนและ
ประชำชนใน
พื้นที่เกีย่ วกับ
กำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดทำ
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
กำรยักยอกเงิน
ค่ำธรรมเนียม
กำรเก็บขยะมูล
ฝอย และเงิน
รำยรับอื่นๆ

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

กำรทำงำน
ระหว่ำง
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบกับ
ชุมชน ที่
เหมือนต่ำงคน
ต่ำงอยู่ ทำให้
ควำมคุ้นเคย
หรือควำมกล้ำ
แสดงควำม
คิดเห็นของ
ชำวบ้ำนลด
น้อยลง
เจ้ำหน้ำที่
จัดเก็บรำยได้
รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มต้น
รับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน
รวบรวม
รวมทั้งนำส่ง
เงินล่ำช้ำ

ผู้นำชุมชนขำดกำร
ประสำนงำน และ
กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในเรื่องของ
แผนชุมชนกับ
ชำวบ้ำน

ประชำสัมพันธ์กำรทำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กับชุมชน ที่เหมือนต่ำงคนต่ำง
อยู่ ทำให้ควำมคุ้นเคยหรือควำม
กล้ำแสดงควำมคิดเห็นของ
ชำวบ้ำนลดน้อยลง

๑. เจ้ำหน้ำทีข่ ำด
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ในระเบียบด้ำน
กำรเงินกำรบัญชี
๒. เจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถบันทึก
บัญชีเป็นปัจจุบัน

๑. หัวหน้ำส่วนต้องมีกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนเป็นประจำ
เพื่อควบคุม และลดควำม
ผิดพลำด
๒. จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทุก
ๆ วันและสอบทำนโดยหั ว หน้ ำ
ส่วน

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง

สูง
มาก

สูง
สุด





มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน

จัดประชุมเพื่อสร้ำง ประชำชนในพื้นที่
ควำมเข้ำใจระหว่ำง เข้ำร่วมประชุมทุก
ผู้บริหำร พนักงำน หลังคำเรือน
อบต. ผู้นำชุมชน
และประชำชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

ได้
ดำเนินกำร
ในช่วง
เดือน ก.พ.
64
ประชำชน
เข้ำร่วม
ประชุมร้อย
ละ 80
ของ
ครัวเรือน

๑. หัวหน้ำส่วนต้อง มีกำรนำเงินฝำก
มีกำรตรวจสอบ
ธนำคำรทุกวัน
กำรทำงำนเป็น
ประจำเพื่อควบคุม
และลดควำม
ผิดพลำด
๒. จั ด ท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ทุ ก ๆ
วั น และสอบทำน
โดยหัวหน้ำส่วน

ได้มีกำรนำ
เงินฝำก
ธนำคำรทุก
วัน

-3ประเด็น/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ขัน้ ตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน
4 ด้ำนกำรตรวจฎีกำก่อน กำรเบิกจ่ำยเงิน
อนุมัติเบิกจ่ำย
อุดหนุน กำร
งบประมำณ
จ่ำยขำดเงิน
สะสม และเบิก
จ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติ ยัง
เกิดกำรล่ำช้ำ

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ในกรณีมีฎีกำ
หลำยฎีกำที่
จะต้องเบิกจ่ำย
ในครำว
เดียวกันอำจทำ
ให้เกิดกำร
ผิดพลำด หรือ
หลงลืมในกำร
ตรวจสอบอย่ำง
ละเอียด

๑. เจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่กำหนด
๒. หลักเกณฑ์ กำร
รับเงิน กำรจ่ำยเงิน
ยังไม่ชัดเจนตำม
กฎหมำย ระเบียบ
และข้อบังคับ
๓. ในกรณีมีฎีกำ
หลำยฎีกำทีจ่ ะต้อง
เบิกจ่ำยในครำว
เดียวกันอำจทำให้
เกิดกำรผิดพลำด
หรือหลงลืมในกำร
ตรวจสอบอย่ำง
ละเอียด

-ตรวจเอกสำรตำมฎีกำ ก่อน
อนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณ
-จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทุก ๆ
วันและสอบทำนโดยหัวหน้ำส่วน
เพื่อควบคุมและลดควำม
ผิดพลำด

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง

สูง
มาก

สูง
สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ต้องจัดทำรำยงำน กำรบันทึกบัญชี
ทำงกำรเงินทุก ๆ เป็นปัจจุบัน
วันและสอบทำน
โดยหัวหน้ำส่วน
 เพื่อควบคุมและ
ลดควำมผิดพลำด

ผลการ
ดาเนินงาน
-ได้
ดำเนินกำร
ตรวจ
เอกสำร
ตำมฎีกำ
ก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ำยงบ
ประมำณ
-ได้จัดทำ
รำยงำน
ทำงกำรเงิน
ทุก ๆ วัน
และสอบ
ทำนโดย
หัวหน้ำ
ส่วนเพื่อ
ควบคุม
และลด
ควำม
ผิดพลำด

-4-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 กิจกรรมด้ำนงำน
ก่อสร้ำง

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

-หำข้อมูล
รำยละเอียด
เบื้องต้นก่อน
กำรสำรวจ
ประมำณกำร
เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลำด
- มีกำรแจ้งผู้นำ
ชุมชนก่อนที่งำน
ก่อสร้ำงนั้น ๆ
จะดำเนินกำรใน
แต่ละงำน

ประชำชนใน
พื้นที่อำจมีข้อ
ขัดแย้งหรือไม่
เข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรสภำพ
รูปแบบของ
งำนโครงกำร
ก่อสร้ำง อำจ
ทำให้ขำด
สภำพคล่องใน
กำรปฏิบัติและ
ควบคุมงำน

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

-สภำพดินฟ้ำ
อำกำศไม่อำนวย
ทำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำร
ปฏิบัติงำน และ
คุณภำพของงำน
เกิดประสิทธิผลได้
ไม่ดีเท่ำที่ควร
- ผู้รับจ้ำงไม่ให้
ควำมร่วมมือกับผู้
ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมแบบ
แปลนที่กำหนดไว้

-กำชับผูค้ วบคุมงำนก่อสร้ำงให้
ตรวจสอบแบบแปลน
รำยละเอียดต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
ดำเนินกำรควบคุมงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงนั้น ๆ
- มีกำรแจ้งผลกำรปฏิบัติงำน
กลับไปยังผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มี
กำรดำเนินกำรปฏิบัติงำนแล้ว
เสร็จ

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง

สูง
มาก

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน

สูง
สุด



กำชับผูค้ วบคุมงำน กำรส่งมอบงำน
ก่อสร้ำงให้
เป็นไปด้วยควำม
ตรวจสอบแบบ
ถูกต้อง
แปลน รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
ดำเนินกำรควบคุม
งำนโครงกำร
ก่อสร้ำงนั้น ๆ
- มีกำรแจ้งผลกำร
ปฏิบัติงำนกลับไป
ยังผู้นำชุมชน ทุก
ครั้งที่มีกำร
ดำเนินกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว
เสร็จ

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับงำน
ก่อสร้ำง

-5-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 กิจกรรมด้ำนงำน

ซ่อมแซมไฟฟ้ำ

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

สำรวจควำม
เสียหำยของ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง

เจ้ำหน้ำที่ขำด
ควำมรู้เรื่อง
กำรไฟฟ้ำให้
ถูกต้องตำม
หลักของกำร
ไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

1.อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำยังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ
ควำมปลอดภัย
สะดวก รวดเร็ว
ในกำรปฏิบัติงำน
๒. เจ้ำหน้ำที่ขำด
ควำมรู้เรื่องกำร
ไฟฟ้ำให้ถูกต้อง
ตำมหลักของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

-มีทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย
วัสดุไฟฟ้ำ
-จัดทำทะเบียนคุมจุด
ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ
ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ใน
กำรซ่อมแซม

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง

สูง
มาก

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน

สูง
สุด

-มีทะเบียนคุมกำร
เบิกจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำ
-จัดทำทะเบียน
คุมจุดติดตั้งไฟฟ้ำ
 สำธำรณะ
ให้ชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในกำร
ซ่อมแซม

-มีทะเบียนคุมกำร
เบิกจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำ
-จัดทำทะเบียน
คุมจุด
ติดตั้งไฟฟ้ำ
สำธำรณะ
ให้ชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในกำร
ซ่อมแซม

ได้ดำเนินกำร
จัดทำ
ทะเบียนคุม
วัสดุไฟฟ้ำ
และได้มีกำร
เซ็นกำร
เบิกจ่ำยวัสดุ

-6-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

7 งำนบริหำรกำรศึกษำ 1.กำร
และกำรพัฒนำศูนย์ ดำเนินงำน
เด็กเล็ก
เกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินใน
กองกำรศึกษำ
ฯ ยังไม่ถูกต้อง
ยังพบ
ข้อผิดพลำดใน
เรื่องของกำร
เบิกจ่ำยเงิน
2.กำรจัดทำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำและ
แผนต่ำงๆ ยัง
ไม่ชัดเจน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

1.กำร
ดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินใน
กองกำรศึกษำ
ฯ ยังไม่ถูกต้อง
ยังพบ
ข้อผิดพลำดใน
เรื่องของกำร
เบิกจ่ำยเงิน
2.กำรจัดทำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำและ
แผนต่ำงๆ ยัง
ไม่ชัดเจน

กำรดำเนินงำนไม่
เป็นไปตำม
มำตรฐำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น

1.มีกำรนิเทศติตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ
2.มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมด้ำน
อำคำร สถำนที่ ห้องน้ำ ให้
เพียงพอต่อจำนวนเด็ก
3.มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ
3. มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

ต่า ต่า
มาก

กลาง

สูง

สูง
มาก



หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะไมย์
ชื่อผู้รายงาน นำงสำวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
วันเดือนปีที่รายงาน วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน

สูง
สุด

1.มีกำรนิเทศติ
ตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ
2.มีกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมด้ำน
อำคำร สถำนที่
ห้องน้ำ ให้
เพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก
3.มีกำรส่ง
บุคลำกรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
อย่ำงสม่ำเสมอ
3. มีกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดทำ
บัญชีของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

-พนักงำนครูได้รับ
กำรอบรมทุกคน
- เอกสำรเบิก
จ่ำยเงินถูกต้อง

ได้ดำเนินกำร
ให้พนักงำน
ครูได้รับกำร
อบรมทุกคน
- เอกสำรเบิก
จ่ำยเงิน
ถูกต้อง

