
รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
       ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการ
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจ าปี 2565 ไปแล้วนั้น เมื่อวันท่ี  1 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ในงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ดังนี้ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ความเส่ียง 
ระดับต่ า 

ความเส่ียงระดับ
ระดับปานกลาง 

ความเส่ียง
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ 
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งต้ังโยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

การเบิกเงินข้าราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ 
เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ีย
เล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักเป็นต้น 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
    โอกาส/ความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องด าเนินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   1.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
   2.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การ 
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 
   3.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
ผลจากการประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน 1  ตุลาคม 2564 –  
31  มีนาคม 2565) ปรากฏผลการด าเนินการดังนี้ 
 
 

/ผลการประเมิน... 
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ผลการประเมิน 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมท่ีด าเนินการควบคุมความเส่ียงการทุจิรต 

1.การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานโดยละเอียด ชัดเจน และเผยแพรให้
เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.คู่มือการปฏิบัติงาน อบต. 
1.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
:https://www.talee-ud.go.th/2p=1714 
1.3 คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง 
1 คู่มือการช าระภาษีป้าย 
:https://www.talee-ud.ge.th4p=4947 
2) คู่มือการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
https//www.talee-ud.go.th/2p=4244 
3) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ) 
:https://www.talee-ud.go.th/p=4250 
4. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปล่ียนแปลง 
ร้ายการจดทะเบียนพาณิชย์) 
https://www.talee-ud.se.th4ip=4953 
5) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(จดใหม่) 
:https://www.talee-ud.gethAp=4956 
1.4 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง 
:https://www.talee-ud.ge.th2p=1714 
1.5 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม 
:https://www.talee-ud.go.th/p=17141.6 
1.6 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
:https://www.talee-ud.ge.th/p=1714 
2.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับ 
ค าขอ 

 
 

/2.ความไม่โปร่ง... 
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โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมท่ีด าเนินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
2.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม 
ประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การ 
จริยธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรม 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.256 5 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคล กิจกรรมเกี่ยวกับวินัย" 

 1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.
2565 อบรมหลักสูตร บทบาทอ านาจหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการ
บริหารงาน ของ อปท.และเทคนิคการประชุมสภา
ท้องถิ่นภายใต้กฎหมายระเบียบท่ีแก้ไขใหม่ พร้อมกับ
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทุนส ารองสะสมของสภา
ท้องถิ่นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

3.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  
ค่าท่ีพัก 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท่องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท่องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งแก้ว พบปะสมาชิกสภาฝ่ายปกครอง และส่วน
ราชการในต าบลท่าล่ีเพื่อขี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
ของผู้บริหาร 

 
     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต 
ขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ สร้างจิตส านึกและสร้างการตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดสุขแก่ประชาชน
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว จึงได้จัดท าประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม จัดการ และป้องกันการทุจริตต่อไป 

/จึงเรียนมา... 
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      จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อทราบต่อไป 
 
 
 
                                              ลงช่ือ 

(นายปัญญา  ไชยแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
                                             ลงช่ือ   

(นายวิชัย  พิมพ์ทอง) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
                                             พ.จ.ต.   

(สมนึก  ช่ืนอิสรา) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

 
                                             พ.จ.ต.   

(สมนึก  ช่ืนอิสรา) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
 
 

                                                จ.ส.ต. 
(นวัต  ศรีสุโคตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 


