
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันในรอบปงบประมาณ 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจาํป ไมสามารถดําเนินการไดทันในรอบปงบประมาณ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1. ประชาชนเสียประโยชนจากการไมไดดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
2. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ ไมดําเนินการโครงการตาม
ขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายฯ ทําใหดําเนินการไมทัน
ปงบประมาณ ทําใหประชาชนเสียประโยชน 

มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1. จัดใหประชาคมมีสวนรวมในการรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 
 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1. จัดกิจกรรมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ินสูไปจัดทํา
ขอบัญญัติ 
2. จัดทําชองทางรับฟงความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองแกวในชวงทางออนไลน หรือท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 

ตัวช้ีวัด ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแกว 
ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดทันในรอบปงบประมาณ 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเสริมสรางในการแยกแยะประโยชนสวนตนและสวนรวม 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การใชรถยนตสวนกลางไมเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ี

กําหนด 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีเจาหนาท่ีบางราย นํารถยนตสวนกลางไมใชโดยไมไดอนุญาต 
มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1. การจัดทําทะเบียนคุมการใชรถยนตสวนกลาง 

2. การเขียนคํารองขอใชรถยนต 
3. การเสริมสรางจิตสํานึกในการแยกแยะประโยชนสวนตนและ
สวนรวม 
4 การมอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจทะเบียนการใชรถยนต
สวนกลางอยางสมํ่าเสมอ  
 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1. จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะและแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและสวนรวม 
2. จัดทําทะเบียนการใชรถยนตสวนกลาง 
3. จัดทําคําสั่งใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
 

ตัวช้ีวัด จํานวนเรื่องรองเรียนการนํารถยนตสวนกลางไปใชโดยไมไดรับ
อนุญาต 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสรางจิตสํานึกการใชพนักงานไฟฟาอยางคุมคาใน
สํานักงาน 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การใชพลังงานไฟฟาท้ังภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1.พนักงานสวนตําบลยังไมตอบสนองตามมาตรการประหยัด

พลังงานไฟฟาเทาท่ีควรเชน ลืมปดเครื่องปรับอากาศชวงพัก

กลางวัน ลืมปดไฟหองน้ํา  

เปนตน 

2.ไมสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาในแตละเดือนได 
มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1. การเสริมสรางจิตสํานึกในการการใชพลังงานไฟฟาอยาง

ประหยัดและเห็นคุณคาของพลังงานไฟฟา 
 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1. จัดการเสริมสรางจิตสํานึกในการการใชพลังงานไฟฟาอยาง
ประหยัดและเห็นคุณคาของพลังงานไฟฟา 
2. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสํานัก/กองทราบ
และถือปฏิบัติ 
 

ตัวช้ีวัด พนักงานสวนตําบลหนองแกว 
ผลการดําเนินงาน คาไฟฟาองคการบริหารสวนตําบลหนองแกวลดลง 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอบรมใหความรูและแรกเปลี่ยนความรูของกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 

2.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของไมมีความชัดเจน 

3.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1. เขารวมอบรมเก่ียวระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

และถือปฏิบัติ 
2. การตรวจสอบขอกฎหมาย อยางละเอียด กอนนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1. เจาหนาท่ีเขารวมอบรมในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับดานงานปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
2. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ และถือ
ปฏบิัติอยางเครงครัด 
 

ตัวช้ีวัด พนักงานสวนตําบลหนองแกว 
ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการปรับปรงุการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามความ
ตองการของประชาชน 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานไมเปน ไปตาม

ความตองการของประชาชน 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1. งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ 

2. ติดระเบียบขอบังคับตางๆ 

3. เปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ และถือปฏิบัต ิ
 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1. เจาหนาท่ีเขารวมอบรมในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับดานงานปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
2. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ และถือ
ปฏบิัติอยางเครงครัด 
 

ตัวช้ีวัด ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแกวไดรับประโยชน 
ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากสาธารณภัย 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสาธารณภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

ฯลฯ 

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1.ภัยธรรมชาต ิ

2.ความประมาทของมนุษย 
 

มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิดการทุจริต 1.ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติ การปองกัน  สาธารณภัย

ตางๆ 

2.ของงบประมาณดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางท่ีสามารถ

ปองกันสาธารณภัยตางๆได เชน เข่ือน เรียงหิน ฯลฯ 

ระดับความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองปรับปรุงตามมาตรปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 

รายละเอียดขอมูลดําเนินงาน 1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติ การปองกัน   

สาธารณภัยตางๆ 

2.ของงบประมาณดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางท่ีสามารถ

ปองกันสาธารณภัยตางๆได เชน เข่ือน เรียงหิน ฯลฯ 

3. จัดกิจกรรมฝกอบรมปองกันสาธารณภัยเพ่ือลดเหตุการณ

ความเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัด ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแกวไดรับประโยชน 
ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 
ผูรายงาน นางสาวปยะรัตน  กัณหาโยธี 
สังกัด สํานักปลัด 
วันเดือนปท่ีรายงาน 6 เมษายน 2565 

 


