
  ๑ 

 

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาบอน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 
1. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ดำเนินการ หรือละเลยการใช้ดลุพินิจ  ในการ
ดำเนินการ หรือดำเนินการอย่างบิดเบือน ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย 
หรือดำเนินการล่าช้า 

 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

 

ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
 

- ผ ู ้บ ังคับบัญชาทุกระดับชั ้นปฏิบัต ิตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  กำกับ ดูแล 
และติดตามการปฏิบ ัต ิงาน  ตลอดจนการใช ้ด ุลพิน ิจของ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  เช่น  
คู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน  บน
พื้นฐานของของความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบ
ธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

- ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการ
ปฏิบัต ิงานที ่แสดงถึงกระบวนการ ขั ้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจ 

 

- ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
หาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
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2. ส่งเจ้าหน้าที ่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม  เพื ่อให้มี

ความรู ้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ เพื ่อให้
สามารถใช้ดุลพินิจในการดำเนินการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หน้าที่  หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3. ส่งเจ้าหน้าที ่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม  เพื่อให้มี
ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต ตามหลักธรรมภิบาล  

ระดับความเสี่ยง กลาง 
 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.ออกประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 และเผยแพร่
ข้อมูลลงในเวปไซต์ของเทศบาล 
2.เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานลงในเวปไซต์ของเทศบาล 
3.จ ัดทำและเผยแพร ่ค ู ่ม ือปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่แสดงถ ึงข ั ้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ลงในเวปไซต์ของเทศบาล 
4.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้
ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จำนวน 11   
ราย 
5.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จำนวน 1 ราย 
  

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องท่ีปปช.ชี้มูลความผิด 

ผู้รายงาน นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์ 

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 30 เมษายน 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

2. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม  เพื่อ

หน่วยงาน แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ 

- เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชนข์อง
ตนเอง  

- การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ทีบ่้าน หรือการนำรถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

 

1.ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน  เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. ออกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ร่วมกันสอดส่องและป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำท่ีเข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

-กำหนดจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของผู ้บังคับบัญชาและ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

-กำหนดให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม และ
สร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพ่ือสร้างความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน  กับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ หรือดำเนินการหรือจัด
กิจกรรม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง 
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    ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 - กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทาง
กฎหมายตามความเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกตัดสินว่าได้
กระทำความผ ิดท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการข ัดก ันระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะ
ตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้
ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือ
การรับทราบว่ามีการกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการ
ให้ถูกต้อง 

 

 - ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู ้ที ่ม ีความซื ่อตรง ซื ่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื ่อนการดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

 - จัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การขัดการ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และ
ประโยชน์ทับซ้อน 

 
ระดับความเสี่ยง  ต่ำ 
 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน  เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่  20  เมษายน 
2564 และเผยแพร่ข้อมูลลงในเวปไซต์ของเทศบาล 

2.ออกประกาศมาตรการ  ป ้องก ันการข ัดก ันระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 และ
เผยแพร่ข้อมูลลงในเวปไซต์ของเทศบาล 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

3. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น -การเบิกจ่ายเงิน หรือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง   

-การใช้จ่ายเงินงบประมาณมากเกินความจำเป็น หรือผิด
วัตถุประสงค์ 

 

-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 
 

 1.ออกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง  
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบ 
-จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียด
วิธีการและขั ้นตอนการจัดซื ้อ  จัดจ้าง  พร้อมทั ้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละโครงการ  และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  

 

 2.เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการขัดการระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์
ทับซ้อนลงในเวปไซต์ของเทศบาล 

 
ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องท่ีปปช.ชี้มูลความผิด 

ผู้รายงาน นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์ 

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 30 เมษายน 2564 
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   เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ   
2.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 

ระดับความเสี่ยง กลาง 
 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.ออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ    
จัดจ้าง ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 และเผยแพร่ข้อมูลลงใน 
เวปไซต์ของเทศบาล 

2.มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการตาม
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเวปไซต์ของเทศบาล 

3.มีช ่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร หรือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ทางเวปไซต์ 

4.มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริต 
   ผ่านทางเวปไซต์ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องท่ีปปช.ชี้มูลความผิด 

ผู้รายงาน นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์ 

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 30 เมษายน 2564 
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