
 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่    

ที่   นม 96101/                           วันที่   5   เมษายน   2565 

เรื่อง   ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
         ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ ่ประจำปี พ.ศ. 2565  จากการวางแผนป้องกันการทุจริตโดย
ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ถือปฎิบตัิตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เกี ่ยวกับกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Infegrity and Transparency Assessment :ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 OIT ตัวชี้วัด 37 (O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ในการนี ้ ข้าพเจ้า นางพมิพ์ชนก  เป็นสุข ตำแหนง่เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานเพื่อจัดการความเสีย่งการทจุริต ขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) OIT ตัวช้ีวัด 37 (O37) การดำเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทจุริต จำนวน 4 
รายการ ดังนี ้

1. การจัดเก็บภาษีป้าย 
2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
3. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน  งต 6314 นครราชสีมา 
4. การใช้รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ขธ 6595 นครราชสีมา 
ดังมีรายละเอียดตามสิง่ทีส่่งมาด้วยน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

         (นางพิมพ์ชนก เป็นสุข) 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

                                                        
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองตาดใหญ่ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
 
 
          (นางนิภา  อามาตย์) 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าสำนักปลัด 
 



(-2-) 
 
ความเห็นของ ปลัด อบต.หนองตาดใหญ ่
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
               (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
                            ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองตาดใหญ ่
 
 
ความเห็นของ นายก อบต.หนองตาดใหญ ่
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 
 
        (นายธีรพงษ์ แสนศรี) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บภาษีป้าย 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน เพื่อใหก้ารจัดเกบ็ภาษีป้ายเป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคับของ

หน่วยงานราชการ 
เหตุการตวามเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดข้ึน การจัดเก็บภาษีป้ายมีการประเมินราคาไม่ตรงกับความเป็นจริง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต 1.ผู้บงัคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการยื่นภาษีป้ายให้เปน็ไป

ตามระเบียบของหน่วยงานราชการ 
2.ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีป้ายและตรวจสอบขนาดของปา้ย 
3 ตรวจสอบจำนวนเงินนการจัดเก็บภาษีป้าย 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน 1.ตรวจอบเอกสารการยื่นภาษีป้ายพร้อมภาพถ่ายขงขนาดป้าย 
2.ผู้บงัคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าทีผู่้ลงมือวัด
ขนาดของป้ายเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ 

ตัวช้ีวัด 1.การยื่นภาษีป้าย 
2.จำนวนเรือ่งร้องเรียนการประเมิณภาษีป้าย 

ผลการดำเนินงาน 1.ผลการตรวจสอบเป็นปรกตเิรียบรอ้ย 
2.ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
วันเดือนปีทีร่ายงาน  28 มีนาคม 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำวัสดสุำนักงานไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 
เหตุการตวามเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดข้ึน 1.เจ้าหน้าทีบ่างรายนำวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัวภายนอก

สำนักงาน 
2.การใช้วัสดุสำนักงานอย่างฟุ่มเฟือย 
3.จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รบั มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนบันทกึขอ
อนุมัติขัดช้ือ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต 1.ผู้บงัคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการจำนวนวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน ที่ได้รบั ตรงกับ จำนวนที่ขออนมุัติ  มีภาพถ่ายประกอบ 
2.มีทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริม่ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน 1.ตรวจอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนที่ได้รับ  
ภาพถ่าย  
2.ผู้บงัคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อสอบถามเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ
สอบถามรายละเอียดวัสดุสำนักงานและวัสดุคงเหลอืตรงกับความ
เป็นจริงหรือไม ่

ตัวช้ีวัด 1.ตรวจอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนที่ได้รับ  
ภาพถ่าย  
2.ทะเบียนการเบกิจ่ายวัสดสุำนักงาน 

ผลการดำเนินงาน 1.ผลการตรวจสอบเป็นปรกตเิรียบรอ้ย 
ผู้รายงาน นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
วันเดือนปีทีร่ายงาน  22 มีนาคม 2565 

 
 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน       
งต 6314 นครราชสีมา 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน 1.การนำรถยนตส์่วนกลางไปใช้ธุรส่วนตัว 
2.จำนวนนำมันเช้ือเพลงิที่ใช้ไม่สมดุลกบันระยะทาง (ค่าใช้จ่ายค่า
เช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมากผิดปกต ิ

เหตุการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 1.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ไปใช้ธุระส่วนตัว 
2.มีการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงสูงเกินจริง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต 1.มีเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์ทกุครั้ง 
2.มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ ระบุเลขไมล์กอ่นเดินทาง และเลข
ไมล์สิ้นสุดการเดินทาง ในแต่ละรอบ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน 1.ตรวจอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ 
2.ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัด 1.ตรวจอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ   
2.ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ผลการดำเนินงาน 1.ผลการตรวจสอบเป็นปรกตเิรียบรอ้ย 
ผู้รายงาน นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
วันเดือนปีทีร่ายงาน  22 มีนาคม 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ขธ 6595 นครราชสีมา 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน 1.การนำรถยนตก์ู้ชีพไปใช้ธุรส่วนตัว 

2.จำนวนนำมันเช้ือเพลงิที่ใช้ไม่สมดุลกบันระยะทาง (ค่าใช้จ่ายค่า
เช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมากผิดปกต ิ

เหตุการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 1.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์กู้ชีพไปใช้ธุระส่วนตัว 
2.มีการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงสูงเกินจริง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทจุริต 1.มีเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ 
2.มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ ระบุเลขไมลก์่อนเดินทาง และ
เลขไมล์สิ้นสุดการเดินทาง ในแต่ละรอบ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรงุมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

รายละเอียดข้อมลูการดำเนินงาน 1.ตรวจอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ 
2.ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ 

ตัวช้ีวัด 1.ตรวจอบเอกสารการเอกสารการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ   
2.ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์กู้ชีพ 

ผลการดำเนินงาน 1.ผลการตรวจสอบเป็นปรกตเิรียบรอ้ย 
ผู้รายงาน นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ ่
วันเดือนปีทีร่ายงาน  10  มีนาคม  2565 

 
 

 

 

 

 

 

 


