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ค าน า 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกัน
การทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็น
เจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต จัดท าโดยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานอย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2565 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 1.1 ส่วนราชการ/อ านาจหน้าที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีผลตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 (ตามที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113   
ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่25 ธันวาคม 2539) ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ถนนสายสระดู่ - สะพานหิน ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนที่ต าบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 54 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวม 48.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 
30,312.50 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนินดินสูงเป็นบางแห่ง และพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน
อยู่ติดแม่น้ า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง มีหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน รวม
ทั้งหมด 1,693 หลังคาเรือน รวมประชากรทั้งหมดประมาณ 5,020 คน  แบ่งส่วนการบริหารส่วนราชการ
ประกอบด้วย 
  1.ส านักปลัด มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ งานกฎหมาย งานสาธารณสุข งานวางแผนบุคลากรและ
งานทะเบียนประวัติ และงานอ่ืนๆที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  2.กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน 
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกั บพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการบริหารการศึกษา 
การศึกษาในระบบการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผน
และโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุม
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน การตรวจสอบพัสดุและทรัพย์ การตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



1.2 จ านวนบุคลากร/ประกอบด้วย 

หน่วยงาน 
พนักงาน

อบต. 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวม 

ส านักปลัด 6 1 10 4 2 23 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 1 

กองคลัง 3 - 4 - - 7 

กองช่าง 2 - 4 - 1 7 

กองการศึกษาฯ 5 - 2 - 4 11 

รวม 17 1 20 4 7 49 
 

  จากข้อมูลภารกิจ และจ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ที่จะต้องปฏิบัติงาน
อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
แขม โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 
  จุดแข็ง (Strength : S) 
  1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน  และมีค าสั่ง
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 
  2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและ
ส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่ 
  3.มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น ก าหนด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 
  4.องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม มีมาตรการเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาแขม ด าเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม เรื่องการแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ 
  5.มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือติดตามงาน แจ้งข้อราชการ 
นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ 
  6.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการด าเนินงาน ทางสื่อต่างๆ  

  จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินการเกิด
ความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  



สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
  โอกาส (Opportunities : O)  
  1.ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด
ให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมและให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปเป็นตามหลักการหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และ
การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
  2.ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/57 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้ นมิให้เกิด การ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  3.การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการแปลง
ยุทธศสาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุมธ
ศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.การก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพ่ือปรับการท างานและการบริหารงาน
องค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
  5.การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า 

 
 
 



อุปสรรค (Threat : T)  
  ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานอาจจะท าให้
เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การก าหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการก าหนดไว้ในประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 

2.หลักการและเหตุผล 
  ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ของ
ศาสตร์จารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต้องด าเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างการท าโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาตภายใต้กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีล าดับขั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางหลักการ โดยภาพรวมถึงมี
การบัญญัติก าหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองต่างๆที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือ
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยู่หลายช่องทางได้แก่ การตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การ
ตรวจสอบโดยองค์กรผู้มีอ านาจกับดูแลตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ส าหรับสภาพข้อเท็จจริงการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่อยงานที่ถูกร้องเรียนและถูก
ชี้มูลความผิดมากที่สุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีการกระท า
การทุจริตมากที่สุดหากพิจารณาสาเหตุของการทุจริตสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ 
  1.สาเหตุในภาพรวมได้แก่ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบการถือ
ปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากส่วนกลางและคุณภาพของคน 
  2.สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริตประกอบด้วย 
   2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและท าโครงสร้างพ้ืนฐานมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก าหนดราคากลางที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริงการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคลากรในองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างนักการเมือง
ระดับชาติเจ้าหน้าที่ส่วนราชการส่วนกลางกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปัจจัยทางการเมือง
ตลอดจนปัจจัยจากการขาดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขจากการขาดกลไกการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 
   2.2 การทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ที่มช้ในการ
บริหารงานบุคคล ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป รวมทั้ง
ปัญหาในเชิงองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจ านวนมากเกินไปอันน ามาซึ่งการทุจริต
โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา 
 
 
 



   2.3 การทุจริตในเรื่องการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทยนั้นมีหลายประการ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีพ้ืนฐานภายใต้หลักการเดียวกันได้แก่หลักความโปร่งใส หรือ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการห้ามบุคคลเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน้าที่ของตน โดย
น าเอาหลักการดังกล่าวมาเสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินการของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดโอกาส
แรงจูงใจหรือความเสี่ยงในการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
ก าหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ สร้างคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกั้นกันการทุจริตเชิง
นโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ
ก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆในประเทศ
ไทยสามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 
  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1.การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3.สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  5.สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.สถาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่นการทุจริต               
ในหลายรูปแบบดังกล่าวจากงานวิจัยของมาตาลักศณ์ออรุ่งโรจน์(2554) พบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตใน
สังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ 
  7.1 การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางที่ผิด 



  7.2 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก้ญาติมิตรและพวกพ้องรวมทั้งการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพท าให้
สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเพียงตัวเสริ มให้เกิดโอกาสในการทุจริต
เท่านั้น ปัญหาส าคัญที่สุดอยู่ที่การขาดจิตส านึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภมากใน
อ านาจและทรัพย์สินอยู่เหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  สาเหตุและปัจจัยที่ส าคัญท่ีน าไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการนับตั้งแต่ เรื่องของโอกาสในการท า
ทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของรัฐค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของ
ข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดประโยชน์ส่วนร่วม ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน
ทัศนะท่ีว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีส่วนท า
ให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวยวัถตุนิยมเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทาง
สังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ ามีช่องว่างระหว่างคนจน – คนรวย คนมีอ านาจ- คนซึ่งไร้อ านาจ ท าให้แสวงหา
หนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็งทั้งในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ือให้ส่วนราชการทุกกอง/ฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  
น าไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.  วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

 1.  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง  ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

 2.  เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  โดยเสริมสร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชหารของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์  และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 3.  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 4.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

 5.  เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

4.  เป้าหมาย 

 1.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  มีจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประ โยชน์โดยมิ
ชอบ 



 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมในการจัดท าแผนให้ความเห็นชอบ
โครงการขนาดใหญ่  ร่วมคิด  ร่วมท า  และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 

 4.  กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมมีความเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบ 

 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมมีโครงการ  กิจกรรม  และมาตรการ  มีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 1.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  มีจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance) 
 2.  ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  ในการจัดท าแผนพัฒนาให้
ความเห็นโครงการขนาดใหญ่  ร่วมคิด  ร่วมท า  และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ  อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 3.  สามารถพัฒนาระบบกลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  มีมาตรการที่ก าหนดไว้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  ท าให้ประชาชน
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน  ลดข้อผิดพลาดของงาน  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ท าให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น  และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  ปีพ.ศ. 2565  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  4  กระบวนการ 

1.1 Corrective  :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด  สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว  ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

1.2 Detective  :  เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง  ท าอย่างไรจะตรวจพบ  ต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก  ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย  ท าการลดระดับความเสี่ยงนั้น  หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร 

1.3 Preventive  :  ป้องกัน  หลีกเลี่ยง  พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ว่าโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก 

1.4 Forecasting  :  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย  ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า
อนาคต  (Unknown  Factor) 

2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต  ประกอบด้วย 

2.1   ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ พิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
     2.2   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
     2.3   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการอนุมัติ  อนญุาต 

ด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจดัการทรัพยากร 



3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  9  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง  (Risk  Identification) 
 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

       ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การระบุความเสี่ยง 1 

 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  

2 

 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 3 

 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 4 

 แผนบริหารความเสี่ยง 5 

 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 6 

 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 7 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 8 

 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 9 



ชื่อกระบวนการ/งาน “การเบิกจ่ายค่าตอบแทน”  

ตาราง 1  ระบุความเสี่ยง  (Known  Factor  และ  Unknown  Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known  Factor Unknown  Factor 
บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ โดยไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลต่อผู้บริหาร 

 

 
 

 
 

 ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 2  ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต  จากตารางที่ 1  มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริต  ออกตามรายสีไปจราจร  เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง  โดยระบุสถานะความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว   :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
      ระหว่างปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม   :  ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงาน 
     ภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุม 
     ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  คนที่ไม่ 
     รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ 
     อย่างสม่ าเสมอ 
 

ตาราง 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
โดย ไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผล การปฏิบัติงานส่วน
บุคคลต่อ ผู้บริหาร 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขั้นตอนที่  3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk  level  matrix) 
  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
 เครือข่าย ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
 เครือข่าย ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ตารางที่ 3  SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิต ิ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 

การเฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

(จ าเป็น x รุนแรง) 
บุ ค ล า ก ร เบิ ก ค่ า ต อบแท นกา ร 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย ไม่
ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผล การ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลต่อ ผู้บริหาร 
 

2 1 2 

 
  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย 

ไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผล 

การปฏิบัติ งานส่วนบุคคลต่อ 

ผู้บริหาร 
 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย 

ไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผล 

การปฏิบัติ งานส่วนบุคคลต่อ 

ผู้บริหาร 
 

   

 

 ขั้นตอนที่  4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  (Risk – Control  Matrix  Assessment) 

 ขั้นตอนที่ 4  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม  (จ าเป็น X  รุนแรง)  จากตารางที่ 3  มาท าการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต  ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ  สอดส่อง  เฝ้าระวังในงานปกติ)  โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
 ด ี  :  จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

 พอใช้  :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรแต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 

 อ่อน :  จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตาราง 4  แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่
ชี้แจงผล การปฏิบัติงานส่วน
บุคคลต่อ ผู้บริหาร 

 

ดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่  5  แผนบริหารความเสี่ยง 
  

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการ
ป้องกัน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณ
และการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

บุคลากรเบิก
ค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ โดยไม่
ปฏิบัติงานจริง 
หรือไม่ชี้แจงผล การ
ปฏิบัติงานส่วน
บุคคลต่อ ผู้บริหาร 

 

1.จัดท าบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
2.มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
3.ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดท า
รายงานการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทุกครั้ง 
 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 

      (ลงชื่อ) 
           (นายบัญญัติ  พรมภักดี) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 

 

 

 

  


