
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส่วนส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว    
ที ่  สบ 74001/                                              วันที ่ 1   เมษายน  2564 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   
         พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
         

    ตามที่ส านักงานปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนด
มาตรการป้องกนการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ในขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง นั้น 
 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) แล้ว จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาด้วย 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

(นายธนภณ  ดงพงษ์) 
  นิติกร 

 
ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

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

 
(นางเกษา  จิตรธรรม) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

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

(นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

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

 

(นายสนม  โสป่าสัก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 





รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) หน้า 1 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ 6 เดือน) 

 

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
โครงการ/กิจกรรม  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

- จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให
ละเอียดชัดเจน และเผยแพรให เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบ
และถือ ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
-ก าชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามล าดับค าขอ 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว 
ผู้รายงาน นางเกษา  จิตรธรรม 
สังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 31 เมษายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) หน้า 2 
 

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
โครงการ/กิจกรรม  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าที่ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ ประเมินความดี

ความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย เปนตน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม

ใหความรูดาน คุณธรรม จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจ
กรรมให ความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ใหกับผูบริหารทอง
ถิ่น และเจาหนาที่ใน หนวยงาน 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว 
ผู้รายงาน นางเกษา  จิตรธรรม 
สังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 31 เมษายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) หน้า 3 
 

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
โครงการ/กิจกรรม  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบ ประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ย

เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม

ใหความรูดาน คุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและ กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานสวน ทองถิ่น ใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ทองถิ่น 
และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

ระดับของความเสี่ยง ระดับต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว 
ผู้รายงาน นางเกษา  จิตรธรรม 
สังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 31 เมษายน 2564 
 

 

 

 

 


