
 
 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน                                          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้.- 
1. เรื่อง การจัดท า/หรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เรื่อง การน าทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ส่วนตัว 
3. เรื่อง การน าฝากเงิน ของ อบต.ไผ่ใหญท่ี่ธนาคาร 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. การจัดท า/หรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการน าเสนอโครง การเข้าแผนพัฒนามีบาง หมู่บ้านน าโครงการ 

ที่เอ้ือประโยชน์ ส่วนตนและพวก พ้องมากกว่าส่วนรวม 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชา ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารการเสนอ

โครงการระดับหมู่บ้าน และจัดท าประชุม ประชาคม ระดับต าบล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาโครงการตามข้ันตอน
และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (  ) ยังไม่ด าเนินการ 

(  ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(  ) เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่งยังไม่ครบถ้วน 
(  ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
( / ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมผู้น าหมู่บ้าน/ตัวแทนประชาคม 
เพ่ือทราบแนวทางการได้มาซึ่งโครงการ/กิจกรรม ก่อนเข้าบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ไผ่ใหญ่  

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผน/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 2. การน าทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ มีการ น าทรัพย์สินของ ทางราชการมา                 

ใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วน กลางมาใช้ธุระ ส่วนตัว เป็นต้น 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีการบันทึกการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง และลงราย 

ละเอียดพร้อม ผู้บริหารอนุมัติ 
ระดับความเสี่ยง ไม่มี 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่งยังไม่ครบถ้วน 
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ มีการบันทึก
ขออนุมัตใิช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งจากผู้บริหาร และลง
รายละเอียดข้อมูลการติดต่อซึ่งเป็นภารกิจของทางราชการ 

ตัวช้ีวัด ค่าใช้จ่ายการในการเติมน้ ามันของทางราชการเป็นไปอย่างปกติ 
 



 
 
 

ผลการด าเนินงาน ลดภาระในเรื่องค่าน้ ามัน และไม่มีเหตุการณ์น ารถยนต์ส่วนกลาง 
ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 3. การน าฝากเงิน ของ อบต.ไผ่ใหญท่ี่ธนาคาร 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การน าฝากเงินรายได้ที่จัดเก็บได ้น าฝากธนาคาร เช่น เจ้าหน้าที่อาจ

น าฝากเงินไม่ครบตามจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการรับฝากเงิน ตรวจสอบการ น าฝากเงินให้ ครบถ้วน 
ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (    ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับเงิน และตรวจนับเงินให้ถูกต้องตาม
ส าเนาการออกใบเสร็จของผู้มาช าระภาษี 
2. คณะกรรมการรับฝากเงินตรวจสอบการน าฝากเงินให้ ครบถ้วน 
ก่อนน าฝาก ตามระเบียบฯ 

ตัวช้ีวัด อบต.ไผ่ใหญ่ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บ และรับ -               
ฝากเงิน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีกรณีการฝากเงินธนาคารเกิน หรือขาดในแต่ละวัน 
ผู้รายงาน นายกฤษฎา ยิ่งยืน ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
สังกัด   องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน  31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพประกอบการประชุม ประจ าเดือน เมษายน 2565 
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน                                          

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

        

         เมื่อวันท่ี  12  เมษายน 2565 เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมประจ าเดือน เมษายน คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนได้ร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบผลการ 
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รอบ  6  เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
ซึ่งมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้.- 1.เรื่อง การจัดท า/หรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2.เรื่อง การน าทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ส่วนตัว 3.เรื่อง การน าฝากเงิน ของ อบต.ไผ่ใหญ่
ท่ีธนาคาร  โดยที่ประชุมได้รับบทราบและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามรายงานผลดังกล่าว 
 
 

 


