
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักปลัด     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปินู 
ที่   นศ 86701/- วันที่   5 เมษำยน  2565 
เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ  ประจ ำปงีบประมำณ     
          พ.ศ. 2565 รอบ 6  เดือน  (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565)     

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 

  เรื่องเดิม 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูนได้ด ำเนินกำรประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน เรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำร
กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ท่ีได้นี้มำก ำหนดกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565)  

  ขอ้เท็จจริง 

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินควำมเสีย่งกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยนี ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
 เห็นควรน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิปูน www.pipun.go.th ต่อไป 

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ     

       
                                         (นำงสำววันเพ็ญ  เทวฤทธ์ิ) 
                                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

- ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด .................................................................................................................... 

       
                                                                                   (นำงสำววันเพ็ญ  เทวฤทธ์ิ) 
               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
                                                                            หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 

- ควำมเห็นปลัด อบต. ................................................................................................................................ 

 
                                                                                      (นำงสำวจิตรำ  รักษ์ศรีทอง) 
         ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  รักษำรำชกำรแทน 

      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 
- ควำมเห็นของนำยก อบต. .......................................................................................................................... 

 
                                                                 (นำยทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

                                                                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 

 

http://www.pipun.go.th/
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ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)      
 
ตารางท่ี 1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม ก ำกับดูแลให้พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกร 

ให้ปฏิบัติกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอ
ย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและเสนอให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ
และบุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรับรองถึงควำม
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับดูแลพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ อย่ำงเคร่งครัด 
5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
6. รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเหตุกำรณ์  

ระดับความเสี่ยง ต่ ำ 
สถานการณ์ที่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้
เหมำะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ...................................) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน น ำกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ทุก
ขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่ง
ใส่และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มำกข้ึน  เช่น 
1. เผยแพร่กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
จัดหำพัสดุ 
2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
3. ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ 
4. ก ำหนดและจัดท ำหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำ
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จัดหำพัสดุแต่ละรำยกำร/โครงกำร 
5. สรุปผลกำรจัดหำพัสดุประจ ำเดือน 
6. ประเมินผลกำรจัดหำพัสดุตำมแผนกำรจัดหำพัสดุใน
ปีงบประมำณ 

ตัวชี้วัด จ ำนวนครั้งของกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เกิดกำรผิดพลำดและไม่
เป็นไปตำมระเบียบ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีข้อผิดพลำดเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ผู้รายงาน นำงสำวจิตรำ  รักษ์ศรีทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่  4  เมษำยน  2565 

 
ตารางท่ี 2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรเรียกรับ
ผลประโยชน ์

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม ก ำกับดูแลให้พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกร 
ให้ปฏิบัตงิำนตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. ควบคุม ก ำกับดูแลให้พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรให้
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัตงิำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด 
 

ระดับความเสี่ยง ต่ ำ 
สถานการณ์ที่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้
เหมำะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ...................................) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.สร้ำงจิตส ำนึกปลูกฝังให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีกำรประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสใน
กำรบริหำรงำน โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 
ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเปน็แบบอย่ำงที่ดีในกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ควำมโปร่ง
ใส่ ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพิปูน ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
และร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
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2. ประกำศก ำหนดช่องทำง/สถำนที่ แจ้งเบำะแสหรือให้
ข้อมูล กรณีพบเห็นและมีหลักฐำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำผู้บริหำร
หรือเจ้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน  และปฏบิัติ
หน้ำที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนท ำให้ประโยชน์ส่วนรวม
เสียหำย 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นำงสำววันเพญ็  เทวฤทธิ์ นักวิเครำะห์ฯรก.หน.ส ำนักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่  4  เมษำยน  2565 

 
ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้จัดจ้าง 
ชือ่โครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม ก ำกับดูแลให้พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกร 
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้พนักงำนส่วนต ำบลถือปฏบิัติ
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเกีย่วกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับดูแลให้พนักงำนส่วนต ำบล แลบุคลำกร
ปฏิบัติตำมคูมือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. สุ่มตรวจเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
6. รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์  

ระดับความเสี่ยง ต่ ำ 
สถานการณ์ที่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้
เหมำะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ...................................) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ก ำหนดมำตรกำรภำยในเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ในหน่วยงำนเป็นเครื่องมือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้
ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ครู และพนักงำนจ้ำง ตำม
มำตรกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำม



 - ๕ - 
ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยได้ก ำหนดใช้มำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรแยกประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์
ส่วนรวม 
2. ก ำหนดบทลงโทษอย่ำงชัดเจนว่ำ หำกมีหลักฐำนว่ำผู้ใด
ฝ่ำฝืนมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จะต้องถูกลงโทษทำงวินัยและโทษอำญำตำมกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง 
3. ประกำศก ำหนดช่องทำง/สถำนที่ แจ้งเบำะแสหรือให้
ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำ
ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 
ทุจริตและปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของตนเองจนท ำให้
ประโยชน์ส่วนรวมเสียงหำย 
 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นำงสำวจิตรำ  รักษ์ศรีทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่  4  เมษำยน  2565 

 

 

 
   

 
 


