
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
 

ที่      กส๘๐๐๐๑/  -                                   
 

  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการ
สําราญใตประจําปงบประมาณ พ

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
 

  ตามที่งานบริหารงานทั่วไป 
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ประจําปงบประมาณ พ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตอยูในระดับ
ปองกันการทุจริตไวในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
  บัดนี้  ไดสิ้นสุดการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  จึงไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตตามที่กําหนดไว
และขอรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ
๒๕๖๕ ( รอบ ๖ เดือน ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
แนบมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ 
 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต (สํานักงานปลัด) 

                                   วันที่  ๑๒ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ขององคการบริหารสว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต/ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด ไดรายงานการประเมินความเสี่ยงกา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และสถานะความเสี่ยง

อยูในระดับต่ํา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไวแลวนั้น   

บัดนี้  ไดสิ้นสุดการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ 
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  จึงไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตตามที่กําหนดไว
และขอรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)............................ ..............................    

            (นายไพโรจน  ทะวงษษา

               นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

องคการบริหารสวนตําบล

สํานักงานปลัด ไดรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
สถานะความเสี่ยงการทุจริตของ

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดกําหนดมาตรการ

๖ เดือน) แลว 
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  จึงไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตตามที่กําหนดไว
และขอรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

ทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่

..............................     

นายไพโรจน  ทะวงษษา) 

 



 

ความเห็นของหัวหนาสํานักปลดั.....................................................................................................................

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล

     

 

 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 

 

.....................................................................................................................

(ลงชื่อ).................... ..............................

             (นายทีปกร  เวงวิถา) 

              หัวหนาสํานักปลัด 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล..................................................................................................

   

(ลงชื่อ) ................................ ...........................   

            (นายชาติ  พรชะตา) 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต………………………………………………………………………

   

(ลงชื่อ)............................ .............................

     (นายพรหมมา  แกนพุฒ) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใ

..................................................................................................................... 

.............................. 

.................................................................................................. 

...........................    

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

……………………………………………………………………… 

............................. 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๖ รอบเดือน) 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ดําเนินงาน 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ  อนุญาตไม

ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

เหตุ การณความเสี่ ย งที่ อาจจะ

เกิดขึ้น 

เหตุการณยังไมเกิดแตอาจจะเกิด เชน การอนุมัติอนุญาตไมดําเนินการ

ตามลําดับขั้นตอน 

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

-จัดทําคูมิการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน

และเผยแพรใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติใหเปน

แนวทางเดียวกัน 

-กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่องตามลําดับคําขอ 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ํา 

สถานะของการดําเนินการจดัการ

ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… … . 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน -จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจนแลว 

-ผูบังคับบัญชาไดกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องการดําเนินการ

ตามลําดับขั้นตอนตองดําเนินการอยางถูกตองตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการ 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน นายไพโรจน  ทะวงษษา  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 

สังกัด สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

วันเดือนปท่ีรายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ดําเนินงาน 

การใชดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไมเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

เหตุ การณความเสี่ ย งที่ อาจจะ

เกิดขึ้น 

เหตุการณยังไมเกิดแตอาจจะเกิด เชน การตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

-จัดทําคูมิการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน

และเผยแพรใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติใหเปน

แนวทางเดียวกัน 

-กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่องตามลําดับคําขอ 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ํา 

สถานะของการดําเนินการจดัการ

ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… … . 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน -จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจนแลว 

-ผูบังคับบัญชาไดกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องการดําเนินการ

ตามลําดับขั้นตอนตองดําเนินการอยางถูกตองตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการ 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน นายไพโรจน  ทะวงษษา  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 

สังกัด สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

วันเดือนปท่ีรายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ดําเนินงาน 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมินความดีความชอบ 

การแตงตั้งโยกยาย  การดําเนินการทางวินัย เปนตน 

เหตุ การณความเสี่ ย งที่ อาจจะ

เกิดขึ้น 

เหตุการณยังไมเกิดแตอาจจะเกิด เชน การเลือกปฏิบัติในการประเมินความดี

ความชอบ การมอบหมายงาน 

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม  สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให
ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานสวนทองถิ่น ใหกับผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาที่ในหนวยงาน 
 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ํา 

สถานะของการดําเนินการจดัการ

ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… … . 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน -ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไดกําชับผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผูใตบังคบับัญชาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติผลการปฏิบัติงานโดยเครงครัด 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน นายไพโรจน  ทะวงษษา  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 

สังกัด สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

วันเดือนปท่ีรายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ

ดําเนินงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบ้ียเลี้ยง 

คาพาหนะ คาที่พัก 

เหตุ การณความเสี่ ย งที่ อาจจะ

เกิดขึ้น 

เหตุการณยังไมเกิดแตอาจจะเกิด เชน การเบิกเงนิราชการเกินสิทธ ิ

มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ

ทุจริต 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม  สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให
ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานสวนทองถิ่น ใหกับผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาที่ในหนวยงาน 
 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ํา 

สถานะของการดําเนินการจดัการ

ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… … . 

รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน -แจงเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่นใหพนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน นายไพโรจน  ทะวงษษา  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 

สังกัด สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

วันเดือนปท่ีรายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 


