
                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   อบต.บ้านเพชร   โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๐๐๙๔๑ 

ท่ี ชย.๘๓๘๐๑ /    วันที ่ ๗    เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง   รายงานการด าเนนิเพ่ือจัดความเสี่ยงการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้จัดท ารายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนต่อไปกับผลประโยชนส์่วนรวมของหนว่ยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมความคิดจากส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพ่ือคัดเลือกงาน
หรือกระบวนงาน จากภารกิจที่ส่วนราชการได้ด าเนนิการ น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  และได้ก าหนดมาตรการและแนว
ทางการด าเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การส่วนบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรขึ้น นั้น 

                     เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ขึ้น รายละเอียดปรากฏ
เอกสารที่น าเรียนมาพร้อมนี้ 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                 
          (นางสาวธารทิพย์  น้อยสวุรรณ)์ 

                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
       - เพื่อโปรดทราบ    

          
         (นายศุภชัย ชาญวิจติร) 
      ปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

                                                                                        
                                                                             (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารตัน์) 
                                                                       นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร      
            



 
 

                                              
 
       

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
การทุจรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รอบเดือนตลุาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

  

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 



 
 
 

 
        ตามทีอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ไดด้ าเนินการประชมุเชิงปฏิบัตกิารระดมความคิดจากสว่น
ราชการทุกสว่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพ่ือคัดเลือกงานหรือการะบวนงาน จากภารกิจที่ส่วน
ราชการได้ด าเนนิการ น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจรติในการด าเนนิงานหรือปฏบิัติหน้าที่ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
การทุจรติหรือกอ่ให้เกดิการขัดกนัระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนนิการในการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงการด าเนนิงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรขึน้ นั้น 
       เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนนิการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 เกดิผลอย่างเปน็รูปธรรม และบรรลตุามวตัถุประสงค์ทีว่างไว ้
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพชรจงึได้จัดท ารายงานการด าเนนิการเพ่ือจดัการความเสี่ยงการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดอืนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง ดังนี ้

 
ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1.การจดัซื้อจัดจา้ง 
ขั้นตอนการจดัท ารา่ง 
ขอบเขตงาน(TOR) 

1.จัดท าแผนการดสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร 
2.ประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
3.ประกาศเจตจ านงสุจริตดา้น 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ 
บริหารงานของผู้บริหาร  ไดแ้ก ่
   3.1นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจดัจ้าง 
   3.2นโยบายและมาตรการ
การบริหารงานอย่างซื่อสตัย์
สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 3.3นโยบายและมาตรการด้าน
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบตัิงาน 

1.อบต.บ้านเพชรได้จดัท าแผนการ
เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
อบต.บ้านเพร  
2.อบต.บ้านเพชรไดป้ระกาศ
มาตรฐานทางคุณะรรมและ
จริยธรรมของขา้ราชการ และ
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์อบต.บา้น
เพชร 
3.นายก อบต.บา้นเพชรได้
ประกาศเจตจ านงสุจรติด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 
 3.1นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจดัจ้าง 
 3.2นโยบายและมาตรการการ
บริหารงานอย่างซื่อสตัย์สุจรติ 

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

2.การจดัซื้อจัดจา้ง 
ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 
3.การจดัซื้อจัดจา้ง 
ขั้นตอนการตรวจงานจ้าง 
ตรวจรับพัสด ุ

รายงานการด าเนินการความเส่ียงทุจริต ประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2564  
(รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ 



 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   3.4นโยบายและมาตรการ
ป้องกนัไม่ให้บุคลากรมีการรบั
หรือเรียกรบัเงนิ สิ่งของ หรอื
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 
  3.5นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกบัการด าเนนิการเพ่ือ
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หนว่ยงาน 
4.การสร้างการมีส่วนรว่มใน
การเฝ้าระวังและป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 
การเพิ่มชอ่งทางการร้องเรียน
การทุจรติ การจดัท าคู่มือหรอื
แนวทางปฏิบัตกิารด าเนินเรือ่ง
ร้องเรียนการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ เป็นตน้ 
5.การจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกนัการทุจรติ และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
อย่างต่อเนื่อง 
 

และมธีรรมาภิบาล 
 3.3นโยบายและมาตรการด้าน
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.4 นโยบายและมาตรการการ
ป้องกนัไม่ให้บุคลากรมีการรบัหรือ
เรียกรบัเงนิ สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 
 3.5 นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกบัการด าเนนิการเพ่ือป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในหนว่ยงาน 
๔.อบต.บ้านเพชร มีการสร้างมี
ส่วนรว่มในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การเพ่ิมชอ่งทางการ
ร้องเรียนการทุจรติ  
  ๔.๒ การจดัท าคูม่ือหรือแนวทาง
ปฏิบัติการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบ 
๕.อบต.บ้านเพชร มีการจัดท า
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต  
๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อ
ใช้แนวทางในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มิชอบภายในหนว่ยงานและ
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 
๖.อบต.บ้านเพชร มีการจัดท า
แผนการจดัซื้อจดัจ้างประจ าปี 
และ ประกาศการจดัซื้อจัดจา้งโดย
เปิดเผยในระบบ e-GP เว็บไซต ์
อบต. และหอกระจายข่าว รวมทั้ง
จัดท ารายงานสรุปผลการจดัซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

  หรือจดัหาพัสดุรายเดือนเปน็
ประจ าทกุเดือน 
๗.อบต.บ้านเพชรมีการก าหนด
มาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และรายงานผลการด าเนนิงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

-เอกสารแนบ 
ท้าย ๗ 



 
 
 


