
                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม                                                                                                                        
ท่ี       สส 73701/  -                                    วันที่   1    เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 เร่ืองเดิม 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 และเผยแพร่กิจกรรมในการประเมินความเส่ียงไปแล้วนั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ขอรายงานผลการประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายบันทึกนี้ 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
 อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546            

 ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดย
ท่ัวกัน 
 เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นเผยแพร่ข้อมูลสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ
มิชอบเกิดข้ึน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       (นางสาวรริดา  กล่ินจันทร์) 
                                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
             หัวหน้าส านักปลัด 
 

      ความเห็น ................ทราบ............................. 
  
       ร้อยตรี 
        (ประทิน  ปานอุทัย) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
           ความเห็น ................ทราบ............................. 
 
 

             
       (นายวรพงษ์  วรทัศน์) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 



 
 

การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
อบต. บางพรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ปฏิบัติตนต้ังมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 
อาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาติดตามและจ านวน
เรื่องท่ีถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา 

ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม มาตรการ”การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล" 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีอาจละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

หรือไม่ท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ผู้ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาติดตามและจ านวน

เรื่องท่ีถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของ อบต. 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการกับ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต การปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการประชาชน 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหาร 
งานบุคคล 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ในการเล่ือนขั้น 

เล่ือนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ประกาศ ก.อบต. และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ประกาศ ก.อบต. และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การวางฎีกาเบิกจ่ายท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  

ท่ีก าหนด 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการจัดท าแผนและกระบสนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ถูกต้องตามข้ันตอน และเกิน

ราคาท้องตลาดและมาตรฐานก าหนด 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.บางพรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การด าเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับ 
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินฯ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น การไม่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนในการรับรู้
กระบวนการและผลท่ีเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับของความเสี่ยง น้อยมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ  จากผลการด าเนินการตาม 
      มาตรการที่ก าหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการ 
      ด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น 

 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ภารกิจท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฎเรื่องถูกร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายโอภาส  ล้ิมสุวรรณ์  รองปลัด อบต.บางพรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษายน  2565 

 
หมายเหตุ สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 รอบ 6 เดือนแรกของปี ยังไม่มีการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด 
 
 
 
 
 
 
 


