
ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ป ร ะ เ ด ็ น / ข ั ้ น ต อ น /
กระบวนการดำเนินงาน 

การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

เหต ุการณ ์ความเส ี ่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

มีเจ้าหน้าที่บางราย รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี้ยงรับรอง 
จากคู่สัญญา 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานการณ ์ดำเน ินการ
จัดการความเสี่ยง 

       ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

       เริ่มดำเนินการไปบา้ง แต่ยังไมค่รบถวน 

       ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเหมาะสม 

       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................  
รายละเอ ียดข ้อม ูลการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกิดความตะหนักและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี ้ยง
รับรอง 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.หญิงเหมือนนัฏดา  ปานม่วง 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ราชการ 

ป ร ะ เ ด ็ น / ข ั ้ น ต อ น /
กระบวนการดำเนินงาน 

การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ราชการ 

เหต ุการณ ์ความเส ี ่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานราชการ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ 

3. ตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการเป็นประจำทุกวัน 
ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานการณ ์ดำเน ินการ
จัดการความเสี่ยง 

       ยังไมไ่ดด้ำเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 

       เริ่มดำเนินการไปบา้ง แต่ยังไมค่รบถวน 

       ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเหมาะสม 

       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................  
รายละเอ ียดข ้อม ูลการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริต 

2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกิดความตะหนักและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2565 

3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนตรวจสอบ
พัสดุ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ที่ไม่เก่ียวข้องกับงานราชการ 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.หญิงเหมือนนัฏดา  ปานม่วง 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ป ร ะ เ ด ็ น / ข ั ้ น ต อ น /
กระบวนการดำเนินงาน 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิ ์เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

เหต ุการณ ์ความเส ี ่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

มีเจ้าหน้าที่บางราย เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
2. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานการณ ์ดำเน ินการ
จัดการความเสี่ยง 

       ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

       เริ่มดำเนินการไปบา้ง แต่ยังไมค่รบถวน 

       ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเหมาะสม 

       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................  
รายละเอ ียดข ้อม ูลการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกิดความตะหนักและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2565 

3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกระบวนการทำงาน และการเบิกจ่ายเงินอย่าง
เคร่งครัด 

4. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องการเบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ  
ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.หญิงเหมือนนัฏดา  ปานม่วง 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 


