
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักงานปลัด  โทร. 0-4400-9892 

ที่ นม 86901/-             วันที่         8 เมษายน  2563      

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ตามท่ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้รายงานการประเมินความเส่ียง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถานะความเส่ียง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อยู่ ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า แต่ให้   
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเส่ีย งการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ในขั้นตอนท่ี  5 แผนบริหาร     
ความเส่ียง ตารางท่ี 5 ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ก าชับใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับ ค าขอ 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งต้ังโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย   
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น  
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง  
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

 
 

/เพื่อให้เป็น... 
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  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริตตามท่ีก าหนดไว้ในแผนบริหารความเส่ียง
การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงขอรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมาตรการท่ีได้ก าหนด
ไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้ 
 

รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 

ท่ี 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
สถานะการด าเนินการ 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1 การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับ ค าขอ 

- -  

2 ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ 
การแต่งต้ังโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ
กิจกรรมใหค้วามรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ใหค้วามรู้เก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน ให้กับผู้บริหาร
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

- -  

2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ
กิจกรรมใหค้วามรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ใหค้วามรู้เก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน ให้กับผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

- -  

 
 

/จึงเรียนมา... 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                     (นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์)  
                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
        จ.อ. 

                                 (ปกรณ์  ทองเปลว) 
                                  หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็น ปลัด อบต      
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  
                      (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง)    
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
   
ความเห็น นายก อบต. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
                   (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
  

 

- ทราบ 

- เพือ่ทราบ 

- เพือ่โปรดทราบ 


