
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……..ส านักปลัด........องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า.......... 

ที่  ศก  7๕๒๐๑/...........-..........วันที่.......31......มีนาคม.....พ.ศ.....2564..... 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (รอบ 6 
เดือน) 

                      

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 ตามท่ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ า แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ไว้ในขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ 5 ตามบันทึก
ข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

     แผนบริหารความเสี่ยงการทจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  (รอบ 6 เดือน) 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทจริตตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้ 
 
                      /รายงาน..... 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
ทางเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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               รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (รอบ 6 เดือน) 

โอกาส/ความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นทางเดียวกัน 
- ผู้บังคับบัญชาก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

ระดับความเสี่ยง ระดับต่ า 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

รายละ เ อียดข้อ มูลการ
ด าเนินงาน 

- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   

- ประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ตัวช้ีวัด จ านวนประชาชาผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด - 

วันเดือนที่รายงาน 31 มีนาคม 2564 
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       รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  31 มีนาคม 2564(รอบ 6 เดือน) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (รอบ 6 เดือน) 

โอกาส/ความเสี่ยง ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง ระดับต่ า 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

รายละ เ อียดข้อ มูลการ
ด าเนินงาน 

การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด การบริหารงานบุคคลมีความโป่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด - 

วันเดือนที่รายงาน 31 มีนาคม 2564 
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               รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (รอบ 6 เดือน) 

โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง ระดับต่ า 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

รายละ เ อียดข้อ มูลการ
ด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผู้รายงาน - 

สังกัด - 

วันเดือนที่รายงาน 31 มีนาคม 2564 

 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

            ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรช านาญการ  
/ความ....... 
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 ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด.................................................................................................. ................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

ลงชื่อ............................................. 
               (นางจิรฐา  ปิยะวงษ์) 
                หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองค้า  
 

.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า............................................................................................................................. .......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงชื่อ.............................................  

          (นายมงคล    แซ่ซือ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

 

 
 


