
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  โทร 0 4591 5866    
 

ที ่ศก 77601/-        วันที่   5  เมษำยน 2564 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 

  ตำมที่ ส ำนักงำนปลัด ได้รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อีปำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖4 ซึ่งสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด              
อยู่ในระดับ สีเขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ แต่ให้เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง และได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
กำรทุจริตไว้ในแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ                  
พ.ศ. ๒๔๖4 ไว้ในขั้นตอนที่ ๔ แผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำรำงที่ ๔ ตำมบันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖4 ลงวันที่ ๗ มกรำคม 
๒๔๖4 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑ กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ 
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต
ไมด่ ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

 -จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกำร ปฏิบัติงำนให้
ละเอียดซัดเจน และเผยแพรให้เจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนได้รับทรำบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง เดียวกัน 
 -ก ำซับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดขอบเสนอเรื่องตำมล ำดับค ำขอ 

๒ ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำน
บุคคล เข่น กำรประเมินควำมดี
ควำมชอบ กำร แต่งตั้งโยกย้ำย 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นด้น 

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หรือ
กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล กิจกรรมให้ ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ให้กับผู้บริหำรห้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

๓ เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ 
เข่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หรือ
กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงำน ส่วนห้องถ่ิน ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

 

เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตตำมที่ก ำหนดไวในแผนบริหำรควำม
เสี่ยง กำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง ที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมมำตรกำรที่ได้
ก ำหนดไวในข้ำงต้น ดังต่อไปนี้ 

 

/รำยงำน... 
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รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะการด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๑ กำรพิจำรณำตรวจสอบและ
เสนอ ควำมเห็นของกำร
อนุมัติ อนุญำตไม่
ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

 -จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผัง
ขั้นตอนกำร ปฏิบัติงำนให้ละเอียดซัด
เจน และเผยแพรให้เจ้ำหน้ำที่ ใน
หน่วยงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทำง เดียวกัน 
 -ก ำซับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดขอบเสนอ
เรื่องตำมล ำดับค ำขอ 

   

๒ ควำมไม่โปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล เข่น กำร
ประเมินควำมดีควำมชอบ 
กำร แต่งตั้งโยกย้ำย กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นด้น 

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้
ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ 
ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล กิจกรรมให้ ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ให้กับผู้บริหำรห้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน 

   

๓ เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ
เป็นเท็จ เข่น ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำท่ีพัก 

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้
ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ให้ 
ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงำน ส่วนห้องถิ่น ให้กับผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

   

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  
 

(ลงชื่อ) 
    (นำงสำวคัคนำนต์  สมนึก) 

                                          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 

/ควำมเห็น... 
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ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
................................................................................................................................................................... 
                                                                        (ลงชื่อ)....................... ................................ 
                                     (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์)         
                                                   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
.............................................................................................................................................................................. 
       (ลงชื่อ)......................... ................................... 
                                          (นำงสำวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์) 
                                     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
.............................................................................................................................................................................. 
        (ลงชื่อ)...............................................................  
                   (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

 
 

 
 
 
 


