
 
 

                    บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ   งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตกพรม โทร.๐๓๙๖๐๐๗๗๔                                      

ที่  จบ 54501.๗/- วนัที ่    ๑  เมษายน  ๒๕6๔   

เรือ่ง   รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (๖ เดือนแรก) 

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 

ตามที่เทศบาลตำบลตกพรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเสร็จ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ตำบลตกพรม และโดยการอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗9 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ ๔ หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 
23 ลงวันที่ ๑9 มีนาคม 2562 และได้กำหนดการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้แล้ว นั้น 

บัดนี้ งานแผนและงบประมาณ ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในรอบวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
รหสั แผนงาน/

โครงการ/
กจิกรรม 

มาตรการ 
จดัการความเสีย่ง 

เปา้หมาย/
ผลสำเรจ็ของ
มาตรการการ

จดัการความเสีย่ง 

ความกา้วหนา้ในการ
ดำเนนิการในรอบ 6 

เดอืน 

ขอ้เสนอแนะ ปญัหา
และอปุสรรค 

๐๑๐๑ โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ
ดา้นการ
ปฏบิตังิาน 
 ๑. ผู้สูงอายยุ้ายที่
อยู่โดยไม่แจ้งงาน
สวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลตก
พรมทราบ 

-เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ
สิทธ์ิของตนเองใน
การเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐเพิ่มมากขึ้น 

-ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิ์ของ
ตนเองในการ
เข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐเพิ่มมากขึ้น 
และมาแจ้งย้ายท่ี
อยู่ตามระเบียบทำ
ให้มีสิทธิรับเบีย้ยัง
ชีพ 

-งานสวัสดิการสังคม 
ได้เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์ ได้แก่ 
การลงประชาสัมพันธ์
ในประชาคมหมู่บา้น  
 

-ยังเข้าถึงผู้สูงอายุ
น้อย เนื่องจาก
จำนวนการเข้าร่วม
ประชาคมยังน้อย 
จึงควรเร่งรดัเพิ่ม
ช่องทางอื่น ๆ  

๐๑๐๒ โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ
ดา้นการเงนิ 
๑. ผูสู้งอายุตาย
แล้วไมจ่ำหน่าย
ออกจากระบบ
การเบิกจ่ายเงิน 
ทำให้เบิกเงิน
โดยไม่มสีิทธิ 

-ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายสม่ำเสมอ 
และแบ่งงาน 
บทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรในงาน
สวัสดิการและสังคม
ให้ชัดเจน 

-การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

-ผู้บังคับบัญชาให้
ผู้ปฏิบัติงานรายงาน
การเบิกจ่ายรายเดือน 
ทำให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในช่วงที่
ผ่านมา จึงให้
ดำเนินการในรอบ
ต่อไปอย่างเคร่งครัด 

-ไม่ม ี

๐๒๐๑ กิจกรรมงาน
จัดเก็บรายได ้
ดา้นการ
ปฏบิตังิาน 
-บุคลากร

-ผู้อำนวยการกอง
คลังกำกับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรม และ

-งานจัดเก็บรายได้
ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีความ
ถูกต้องและจัดเก็บ

-ผอ.กองคลัง กำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-ไม่ม ี



~ ๒ ~ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน งาน
ด้านจัดเก็บรายได้
ขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
และระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
ระเบียบ กฎหมาย
ตัวใหม่ที่เริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 
2563 

สร้างเครือข่ายกับ 
อปท.อ่ืนเพื่อสร้าง
การเรยีนรู้ร่วมกัน 
แลกเปลีย่นการ
ดำเนินงานซึ่งกัน
และกัน 

ภาษีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๐๓๐๑ กิจกรรมด้านการ
ประมาณราคา
ก่อสร้าง 
ดา้นการ
ปฏบิตังิาน 
-การประมาณ
ราคาก่อสร้าง
ล่าช้า และ
ข้อมูลการ
ประมาณราคา
ก่อสร้างอาจเกิด
ความผิดพลาด
ได ้

-จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมความรู้
ด้านการประมาณ
ราคาก่อสร้าง
ตรวจทานข้อมูลอีก
ครั้ง และ
ผู้อำนวยการกอง
ช่างติดตาม กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

-งานประมาณการ
ราคาก่อสร้างมี
ความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 จึงยังไมม่ี
การจัดอบรม 

-ควรดำเนินการ
ภายในกำหนด หลัง
สถานการณ์ดีขึ้น 

๐๔๐๑ กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา 
ดา้นการ
ปฏบิตังิาน 
-ไม่มีบุคลากรด้าน
สายงานบริหาร
ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา 

-จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมความรู้
ด้านการประมาณ
ราคาก่อสร้าง
ตรวจทานข้อมูลอีก
ครั้ง และ
ผู้อำนวยการกอง
ช่างติดตาม กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

-งานบริหาร
การศึกษามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 จึงยังไมม่ี
การจัดอบรม 

-ควรดำเนินการ
ภายในกำหนด หลัง
สถานการณ์ดีขึ้น 

๐๔๐๒ กิจกรรมงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ดา้นการ
ปฏบิตังิาน 
-ไม่มีบุคลากรด้าน
สายงานบริหา
ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา 

-จัดส่งนักวิชาการ
ศึกษาเข้ารับการ
อบรมความรู ้

-งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 จึงยังไมม่ี
การจัดอบรม 

-ควรดำเนินการ
ภายในกำหนด หลัง
สถานการณ์ดีขึ้น 



~ ๓ ~ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขออนุมัติให้ส่วน
ราชการที่มีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564 เร่งรัดดำเนินการในส่วน
ที่ยังไม่ดำเนินการ หรือในส่วนที่ต้องวางแผนควบคุมให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ได้
วางไว้และให้รายงานผลต่อสำนักปลัดเทศบาลเพ่ือรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีต่อไป 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 
 
 

(นายพีรณฏัฐ์  สิงหพันธ์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 

 

           จ่าเอก 

             (พงษ์ธวัช  บำรุง) 
            หวัหน้าสำนักปลัด 

 

 

 

                              -ทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป 

 
 

                  (นายกระจ่าง   กิจจานุกิจวัฒนา) 
                                                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 
 
 
 
 
 


