
 

     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
ที ่  กจ ๗๔๙๐๑/-                วันที่    1  เมษำยน  พ.ศ.2564 
เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วน 
           ต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 

  ตำมที่งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด ได้รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ซึ่งสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อยู่ในระดับสีเขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ แต่ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 
และได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตไว้ใน แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564 ไว้ในขั้นตอนที่ 5 แผนบริหำรควำมเสี่ยงตำรำงที่ 5 ตำมบันทึกข้อควำม 
เรื่อง กำรรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วยต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1  ตุลำคม  2563 มีรำยละเอียด ดังนี้  
 

          แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม  ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 กำร พิ จ ำรณ ำตรวจสอบ และ เสน อ
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ  อนุญำตไม่
ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

- จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
- ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตำมล ำดับ 
ค ำขอ 

2 ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
เช่น กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำร
แต่งตั้งโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมหรือเข้ำรับกำรฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมำย หนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กิจกรรม
ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้กับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น  
ค่ำพำหนะ ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง  
ค่ำท่ีพัก ฯ 

- จัดกิจกรรมหรือเข้ำรับฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ ใน
หน่วยงำน 
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  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมำตรกำรที่ได้ก ำหนดไว้ใน
ข้ำงต้น ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบ 
พฤติการณ์

ความ 
เสี่ยงการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
มาตรการ

ป้องกันการ
ทุจริต 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผลกำร
ด ำเนินงำน ยังไม่

ด ำเนิน 
กำร 

เฝ้ำระวัง
และ 

ติดตำม
ต่อเนื่อง 

เร่ิม 
ด ำเนินกำร 

ไปบ้ำง 
แต่ยังไม่
ครบถ้วน 

ต้องกำร
ปรับปรุง

แผนบริหำร
ควำมเส่ียง

ให้เหมำะสม 

เหตุผล 
อื่นๆ 
(โปรด
ระบุ) 

1 กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบและ
เสนอควำมเห็น
ของกำรอนุมัติ
อนุญำตไม่
ด ำเนินกำร
ตำมล ำดับค ำขอ 

ระดับ
ต่ ำ 

- จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแผนผัง
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้
ละเอียด ชัดเจน 
และเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำท่ีใน
หน่วยงำนไดร้ับ
ทรำบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน 

- / - - - ด ำเนิน 
กำรตำม
มำตรกำร

ป้องกันกำร
ทุจริตแล้ว 

2 ควำมไมโ่ปร่งใสใน
กำบริหำรงำน
บุคคล เช่น กำร
ประเมินควำมดี
ควำมชอบ กำร
แต่งตั้งโยกย้ำย 
กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย เป็นต้น 

ระดับ
ต่ ำ 

- จัดกิจกรรมและ
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 
หรือกิจกรรมให้
ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน
บุคคล กิจกรรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ให้กับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
และเจำ้หน้ำท่ีใน
หน่วยงำน 

- - / - - ด ำเนิน 
กำรตำม
มำตรกำร

ป้องกันกำร
ทุจริตแล้ว 
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ที ่ รูปแบบ 

พฤติการณ์
ความ 

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
มาตรการ

ป้องกันการ
ทุจริต 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผลกำร
ด ำเนินงำน ยังไม่

ด ำเนิน 
กำร 

เฝ้ำระวัง
และ 

ติดตำม
ต่อเนื่อง 

เร่ิม 
ด ำเนินกำร 

ไปบ้ำง 
แต่ยังไม่
ครบถ้วน 

ต้องกำร
ปรับปรุง

แผนบริหำร
ควำมเส่ียง

ให้เหมำะสม 

เหตุผล 
อื่นๆ 
(โปรด
ระบุ) 

3 เบิกเงินรำชกำร
ตำมสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่ำพำหนะ 
ค่ำเดินทำง ค่ำ
เบี้ยเลี้ยง ค่ำที่
พัก ฯ 

ระดับ
ต่ ำ 

- จัดกิจกรรมและ
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 
หรือกิจกรรมให้
ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้องและ 
กิจกรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัย
พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ให้กับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
และเจำ้หน้ำท่ีใน
หน่วยงำน 

- / - - - ด ำเนิน 
กำรตำม
มำตรกำร

ป้องกันกำร
ทุจริตแล้ว 

 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
                                                                             
                                                                              (นำงสำวอรวรรณ  คงเกตุ) 
                                                                            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
   
                                 (นำงสำวอรัญญำ  จดจ ำ) 
                                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล......................................................................................... ............... 
                                                                  
 

                                                                                 (นำงนำรถประภำ คงวำสน์) 
                                                                            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล......................................................................................................  
 
 

                                      (นำยธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 
                                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 


