
                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   อบต.บ้านเพชร   โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๐๐๙๔๑ 

ที่ ชย.๘๓๘๐๑ /    วันที่  ๗    เมษายน ๒๕๖5 

เร่ือง   รายงานการด าเนินงานเพื่อจัดความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้จัดท ารายงานประเมินความเส่ียงการทุจริตใน
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนต่อไปกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โดยด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมความคิดจากส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพื่อคัดเลือกงาน
หรือกระบวนงาน จากภารกิจที่ส่วนราชการได้ด าเนินการ น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริตในการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  และได้ก าหนดมาตรการและแนว
ทางการด าเนินการในบริหารจัดการความเส่ียงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การส่วนบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรขึ้น นั้น 

                     เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖4 - มีนาคม ๒๕๖5) ขึ้น รายละเอียดปรากฏ
เอกสารที่น าเรียนมาพร้อมนี้ 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                 
          (นางสาวธารทิพย์  น้อยสุวรรณ์) 

                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
       - เพื่อโปรดทราบ    

          
         (นายศุภชัย ชาญวิจิตร) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                        
                                                                             (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร      
            



 
 

                                              
 
       

รายงานการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

  

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 



 
 
 

 
        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากส่วน
ราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพื่อคัดเลือกงานหรือการะบวนงาน จากภารกิจที่ส่วน
ราชการได้ด าเนินการ น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริตในการด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรขึ้น นั้น 
       เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง ดังนี้ 

 
ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง 
ขอบเขตงาน(TOR) 

1.จัดท าแผนการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร 
2.ประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
3.ประกาศเจตจ านงสุจริตด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ 
บริหารงานของผู้บริหาร  ได้แก่ 
   3.1นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3.2นโยบายและมาตรการ
การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 3.3นโยบายและมาตรการด้าน
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

1.อบต.บ้านเพชรได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
อบต.บ้านเพชร  
2.อบต.บ้านเพชรได้ประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อบต.บ้าน
เพชร 
3.นายก อบต.บ้านเพชรได้
ประกาศเจตจ านงสุจริตด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 
 3.1นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2นโยบายและมาตรการการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

-เอกสารแนบ 
ท้าย 1 
 
 
-เอกสารแนบ 
ท้าย 2 
 
 
 
-เอกสารแนบ 
ท้าย ๓ 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการตรวจงานจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

รายงานการด าเนินการความเส่ียงทุจริต ประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2565  
(รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมิู 



 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   3.4นโยบายและมาตรการ
ป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับ
หรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
  3.5นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
4.การสร้างการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 
การเพิ่มช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต การจัดท าคู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัติการด าเนินเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นต้น 
5.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
อย่างต่อเนื่อง 
 

และมีธรรมาภิบาล 
 3.3นโยบายและมาตรการด้าน
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.4 นโยบายและมาตรการการ
ป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือ
เรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 3.5 นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๔.อบต.บ้านเพชร มีการสร้างมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การเพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต  
  ๔.๒ การจัดท าคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
๕.อบต.บ้านเพชร มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 (พ.ศ.2565 ) เพื่อใช้แนวทางใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
๖.อบต.บ้านเพชร มีการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
และ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เปิดเผยในระบบ e-GP เว็บไซต์ 
อบต. และหอกระจายข่าว รวมทั้ง
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เอกสารแนบ 
ท้าย ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารแนบ 
ท้าย ๕ 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารแนบ 
ท้าย ๖ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

  หรือจัดหาพัสดุรายเดือนเป็น
ประจ าทุกเดือน 
๗.อบต.บ้านเพชรมีการก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

-เอกสารแนบ 
ท้าย ๗ 



 
 
 


