
 

    

  บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  โทร 0-7372-9792  
ท่ี  ยล 73401/       ลงวันท่ี      1 เมษายน 2565   
เรื่อง   รายงานผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลกาอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน  ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง 

    ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ
ปงบประมาณ 2565  นั้น  

ในการนี้ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  จึงขอรายงานผลการดําเนินการเพ่ือ 
จัดการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565   เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา และใชมาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ       

(ลงชื่อ)  

              (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา)  

                    หัวหนาสํานักปลัด  

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  ..........................................................................................................................................................  
            (ลงชื่อ)  
                   (นายนฤเบศร  แกวกูล)  
                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ความเห็นของนายก อบต.  
  ..........................................................................................................................................................   

 
            (ลงชื่อ)  

                   (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี)  
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
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ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลกาอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

  

  

ช่ือโครงการ/กิจกรรม    

ประเด็น/ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ  การจัดซ้ือจัดจาง  

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  การรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ แมจะเปนการรับใน 

โอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 

หรือใหตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามอาจ 

กอใหเกิดความคาดหวังท้ังผูใหและผูรับ อาจจะทําให 

บุคคลภายนอกเขาใจผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต  ควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑวิธีการ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

และการจัดหาพัสดุอยางเครงครัด  

ระดับของความเส่ียง  ต่ํา  

สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง    ยังไมไดดําเนินการ  

  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

 เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน  

 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเมาะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.....................  

รายละเอียดขอมูลการดําเนินการ 1.วางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไก 
ในการปองกันการทุจรติหรือผลประโยชนทับซอน   
2.จัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขารับการ 
ฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง และมี 
ประสิทธิภาพ  
3. สรางจิตสํานึกพนักงานของ อบต.กาลอ ใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  

ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

ผลการดําเนินการ ไมมีเรื่องรองเรียน  

ผูรายงาน  นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา 

สังกัด  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

วันเดือนปท่ีรายงาน  24 มีนาคม 2565  
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม    

ประเด็น/ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ การบริหารงานบคุคล  

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง ไมเปนธรรม

และ โปรงใส หรือมีบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือบุคคลท่ีตนเอง

ไดรับ ผลประโยชนเขาปฏิบัติงาน  

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต  ดําเนินการประกาศเผยแพรการรับสมัครและดําเนินการ 

คัดเลือกอยางเปนธรรม โดยการแตงตั้งคณะกรรมการแตละ 

ดานอยางโปรงในและตรวจสอบได  

ระดับของความเส่ียง  ต่ํา  

สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง   ยังไมไดดําเนินการ 

  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

  เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน  

  ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเมาะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.....................  

รายละเอียดขอมูลการดําเนินการ  ดําเนินการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  ใหเกิดความ 

รวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสราง 

ความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหารซ่ึงเนนการปลอดทุจริต 

เพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต  

ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

ผลการดําเนินการ  ไมมีเรื่องรองเรียน  

ผูรายงาน  นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา 

สังกัด  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

วันเดือนปท่ีรายงาน  24 มีนาคม 2565  
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม    

ประเด็น/ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ  การนําทรัพยสินสวนราชการไปใชประโยชน  

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  1.การนําทรัพยสินของทางราชการไปใชโดยไมไดขออนุญาต 
เชน การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถยนตประจําสํานักงาน 
ฯลฯ  
2.ไมมีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการยืมทรัพยสินทาง 

ราชการไปใช อาจทําใหเกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต  ดําเนินการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชงานและการเบิกจาย 
อยางเครงครัด โดยตองไดรับการพิจารณา อนุญาต กอนนํา 
ทรัพยสินราชการไปใช  
  

ระดับของความเส่ียง  ต่ํา 

สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง   ยังไมไดดําเนินการ  

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

 เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน  

 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเมาะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.....................  

รายละเอียดขอมูลการดําเนินการ  1 จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการยืมทรัพยสินทาง 
ราชการไปใช   
2. สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับ 

พนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวน 

ตําบลกาลอ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงาน 

อยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุม 

ประจําเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ 

นโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ  

ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับจํานวนเรื่องรองเรียนการนํา

ทรัพยสินของทางราชการไปใช  

ผลการดําเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน  

ผูรายงาน  นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา  

สังกัด  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

วันเดือนปท่ีรายงาน  24 มีนาคม 2565  
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม    

ประเด็น/ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ  กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ  

เหตุการณความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  อาจมีการเรียกเก็บทรัพยสนิหรอืผลประโยชนอ่ืนใด  

มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต  ผูมีสวนเก่ียวของไมทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับรับทรัพยสินหรือ 

ประโยชนอ่ืนใด อาจเกิดทําใหเกิดการทุจริต/เกิดการขัดกัน 

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  

ระดับของความเส่ียง  ปานกลาง  

สถานการณดําเนินการจัดการความเส่ียง   ยังไมไดดดําเนินการ  

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

 เริ่มดําเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวน  

 ตองปรับปรุงมาตรการปองกันการทุจริตใหเมาะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.....................  

รายละเอียดขอมูลการดําเนินการ  สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับ 
พนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงาน 
อยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุม 
ประจําเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ 
นโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ  
  

ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับจํานวนเรื่องรองเรียนการนํา

ทรัพยสินของทางราชการไปใช  

ผลการดําเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน  

ผูรายงาน  นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา  

สังกัด  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

วันเดือนปท่ีรายงาน  24 มีนาคม 2565  

  


