
บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ ..เทศบาลตาํบลหนองแค สาํนกัปลดัเทศบาล (งานนิติการ) 

ท่ี                                         วนัท่ี         ๒๐ มีนาคม ..๒๕๖๕ 

เร่ือง  รายงานการดาํเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทจุรติ ของ เทศบาลตาํบลหนองแค ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ปลดัเทศบาล /นายกเทศมนตรี 

๑.เร่ืองเดมิ ตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ(สาํนกังาน

ป.ป.ช.)ไดมี้การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

andTransparency AssessmentITA) ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นตน้มา โดยใชแ้นวทางและ

เครื่องมือการประเมินตามท่ีสาํนกังานป.ป.ช.กาํหนด ซึ่งในการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ดาํเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หนว่ยงานตอ้งมีการประเมินความเส่ียง

ทจุรติ เชน่ความเส่ียงตอ่การเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นและดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตอ่ไป 

๒.ขอ้เท็จจรงิ เทศบาลตาํบลหนองแคไดด้าํเนินการวิเคราะห ์และ ประเมินความเส่ียงการทจุริต

และมีมาตรการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทจุริต ของ เทศบาลตาํบลหนองแค ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โดยไดด้าํเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก คือ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ดงั

รายละเอียดท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

๓ ขอ้เสนอแนะเพ่ือพิจารณา  ในการดาํเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทจุริต ของเทศบาล

ตาํบลหนองแค ไดด้าํเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ปรากฏวา่ ไดมี้การแกไ้ข และปรบัปรุงกระบวนการ

ทาํงาน ไปบางสว่น แตย่งัมีบางสว่นท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณา เชน่  การสรรหาบคุลากรเพิ่ม จงึเห็นควร

พิจารณาวา่จะสรรหาบคุคลเพิ่มหรือไม ่

 

 

 

 

 

 



ผลการดาํเนินการเพือ่จัดการความเส่ียงการทุจริต ของ....ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่.)... 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

กิจกรรมที ่1 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมใหค้วามรูเ้รื่อง ความรบัผิดตอ่ตาํแหนง่

หนา้ท่ีเจา้พนกังานยกัยอก 
ประเดน็/ข้ันตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เจา้หนา้ท่ีขาดความรู ้ความเขา้ใจ และขาดความตระหนกั

ในความเป็นเจา้พนกังาน 
เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ อาจมีเจา้หนา้ท่ีบางรายนาํเงินคา่ธรรมเนียมไปใช้

ประโยชนส์่วนตวั 
มาตรการป้องกันเพือ่ไม่เกิดการทุจริต • การจดัทาํทะเบียนคมุลกูหนี ้

• การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ 
• การเสรมิสรา้งจิตสาํนกึ 
• การตรวจสอบโดยแบง่แยกหนา้ท่ีให้

ชดัเจน จดัใหมี้การตรวจสอบ การทาํ

หนา้ท่ีของกนัและกนั 
 

ระดับความเสี่ยง ตํ่า 

สถานการณด์าํเนินการจัดการความเสี่ยง   
□ยงัไมไ่ดด้าํดาํเนินการ 
□เฝา้ระวงั และตดิตามตอ่เน่ือง 
เริม่ดาํเนินการไปบา้งแลว้ แตย่งัไมค่รบถว้น 
□ตอ้งปรบัปรุงมาตรการปอ้งกนัการทจุรติใหเ้หมาะสม

ยิ่งขึน้ 
□เหตผุลอ่ืน ๆ  
 

รายละเอียดข้อมูลการดาํเนินงาน • จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้ดา้นกฎหมาย

ในความผิดตอ่ตาํแหนง่หนา้ท่ีราชการ 
• จดัทาํคาํสั่งมอบหมายและแบง่แยกหนา้ท่ี

ใหช้ดัเจน 



• จดัทาํทะเบียนคมุลกูหนีใ้หค้ลอบคลุม 

ครบถว้น 
• จดัระบบตรวจสอบ การรบั จ่ายเงิน การ

นาํสง่เงิน 
 

ตัวชีวั้ด จาํนวนเรื่องการรอ้งเรียน 
ผลการดาํเนินงาน ไมมี่เรื่องรอ้งเรียน 
ผู้รายงาน นายชินเชษฎ ์แสนวนัดี 
สังกัด สาํนกัปลดัเทศบาล 
วันเดอืนปี ทีร่ายงาน  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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กิจกรรมที ่2 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมปรบัปรุงขบวนการขัน้ตอนการออก

ใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร  
ประเดน็/ข้ันตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เจา้หนา้ท่ีขาดความรู ้ความเขา้ใจ และขาดความตระหนกั

ในการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. อาํนวยความสะดวก ฯ  
เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ อาจมีเจา้หนา้ท่ีบางรายใชอ้าํนาจโดยมิชอบ และ

ไมป่ฏิบตัติาม พ.ร.บ. อาํนวยความสะดวก ฯ 
มาตรการป้องกันเพือ่ไม่เกิดการทุจริต • การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในสาระสาํคญั

ของขบวนการย่ืนคาํขออนญุาต การรบัคาํ

ขอ การปฏิเสธคาํขอ และการพิจารณา 

ตาม พ.ร.บ. อาํนวยความสะดวก ฯ 
• การเสรมิสรา้งจิตสาํนกึ 
• การตรวจสอบโดยแบง่แยกหนา้ท่ีให้

ชดัเจน จดัใหมี้การตรวจสอบ การทาํ

หนา้ท่ีของกนัและกนั 
• กาํหนดขัน้ตอนและ ระยะเวลาแลว้เสรจ็

ของแตล่ะกระบวนงาน 
• ประชาสมัพนัธ ์และ เปิดเผย กระบวนการ

ในการดาํเนินการขอใบอนญุาต  
 

ระดับความเสี่ยง ตํ่า 

สถานการณด์าํเนินการจัดการความเสี่ยง   
□ยงัไมไ่ดด้าํดาํเนินการ 
□เฝา้ระวงั และตดิตามตอ่เน่ือง 
เริม่ดาํเนินการไปบา้งแลว้ แตย่งัไมค่รบถว้น 
□ตอ้งปรบัปรุงมาตรการปอ้งกนัการทจุรติใหเ้หมาะสม

ยิ่งขึน้ 
□เหตผุลอ่ืน ๆ  
 



รายละเอียดข้อมูลการดาํเนินงาน • จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้ดา้นกฎหมาย

ในความผิดตอ่ตาํแหนง่หนา้ท่ีราชการ 

และ พ.ร.บ. อาํนวย ฯ 
• จดัทาํคาํสั่งมอบหมายและแบง่แยกหนา้ท่ี

ใหช้ดัเจน 
• ประชาสมัพนัธ ์ขัน้ตอนและ ระยะเวลาใน

การขออนญุาต และ เง่ือนไขหลกัเกณฑใ์น

การย่ืนคาํขอ 
ตัวชีวั้ด จาํนวนเรื่องการรอ้งเรียน 

ผลการดาํเนินงาน ไมมี่เรื่องรอ้งเรียน 
ผู้รายงาน นายชินเชษฎ ์แสนวนัดี 

สังกัด สาํนกัปลดัเทศบาล 
วันเดอืนปี ทีร่ายงาน  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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กิจกรรมที ่3 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเฝา้ระวงัการสมยอมราคา และการกีดกนั

การเสนอราคา ในกรณีการจดัซือ้จดัจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ซึง่ มีวงเงินไมเ่กิน หา้แสนบาท  
ประเดน็/ข้ันตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เจา้หนา้ท่ีขาดความรู ้ความเขา้ใจ และขาดความตระหนกั

ในการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้ง  
เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ อาจมีเจา้หนา้ท่ีบางรายใชอ้าํนาจโดยมิชอบ และ

หลีกเล่ียงไมป่ฏิบตัิตาม พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้ง และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรการป้องกันเพือ่ไม่เกิดการทุจริต • การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในสาระสาํคญั

ของขบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ตัง้แตข่ัน้ตอน 

การจดัทาํ รา่งขอบเขตงาน หรือการทาํ

แบบรูปรายการงานก่อสรา้ง การทาํ

รายงานการจดัซือ้จดัจา้ง การพิจารณา 

การทาํสญัญา การบรหิารสญัญา การ

ตรวจรบั และอ่ืน ๆ 
• การเสรมิสรา้งจิตสาํนกึใหค้าํนงึถึง 

ประโยชนท์างราชการเป็นสาํคญั 
• การตรวจสอบโดยแบง่แยกหนา้ท่ีให้

ชดัเจน จดัใหมี้การตรวจสอบ การทาํ

หนา้ท่ีของกนัและกนั 
• กาํหนดขัน้ตอนและ ระยะเวลาแลว้เสรจ็

ของแตล่ะขบวนงาน 
• ประชาสมัพนัธ ์และ เปิดเผย ขบวนการใน

การจดัซือ้จดัจา้ง ทัง้ทาง websiteและ

ทางชอ่งทางอ่ืน เชน่ เสียงตามสาย  
 

ระดับความเสี่ยง ตํ่า 

สถานการณด์าํเนินการจัดการความเสี่ยง   
□ยงัไมไ่ดด้าํดาํเนินการ 
□เฝา้ระวงั และตดิตามตอ่เน่ือง 



เริม่ดาํเนินการไปบา้งแลว้ แตย่งัไมค่รบถว้น 
□ตอ้งปรบัปรุงมาตรการปอ้งกนัการทจุรติใหเ้หมาะสม

ยิ่งขึน้ 
□เหตผุลอ่ืน ๆ  
 

รายละเอียดข้อมูลการดาํเนินงาน • จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้ดา้นกฎหมาย

ในความผิดตอ่ตาํแหนง่หนา้ท่ีราชการ 

และ พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้ง 
• จดัทาํคาํสั่งมอบหมายและแบง่แยกหนา้ท่ี

ใหช้ดัเจน 
• ประชาสมัพนัธ ์ขัน้ตอนและ ระยะเวลาใน

การจดัซือ้จดัจา้ง  
ตัวชีวั้ด จาํนวนเรื่องการรอ้งเรียน 

ผลการดาํเนินงาน ไมมี่เรื่องรอ้งเรียน 
ผู้รายงาน นายชินเชษฎ ์แสนวนัดี 

สังกัด สาํนกัปลดัเทศบาล 
วันเดอืนปี ทีร่ายงาน  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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