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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 
 
ความเสี่ยงที่ 1 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก เป็นต้น 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ อาจจะมีความไม่เข้าใจที่
ถูกต้องในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่แต่ละคนพึงมี และไม่ตระหนักถึง
โทษทางอาญาและความผิดทางวินัย เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน
และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่มีการใช้
บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
3. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีการ
กระท าความผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง 
◻เริม่ด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการด าเนินการ  
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจา้หน้าท่ีประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม 
สังกัด ฝ่ายปกครอง ส านักปลดั เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
วันเดือนปีที่รายงาน วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 
 
ความเสี่ยงที่ 2 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนญุาต หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
ที่มีผลในการเอื้อผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ในกระบวนการที่ประชาชนได้มาติดต่อกับทางส านักงาน ในการช าระค่าธรรมเนียม 
การขอใบอนุญาตต่างๆ พบว่ามี เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพียงไม่กี่คน และมีการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพียงคนเดียว อาจจะ
เป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ข้ึนได้  

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน
และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่
แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
3. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานะการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง 
◻เริม่ด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการด าเนินการของเจา้หน้าท่ี  
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจา้หน้าท่ีประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม 
สังกัด ฝ่ายปกครอง ส านักปลดั เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
วันเดือนปีที่รายงาน วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 



-4- 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 
 
ความเสี่ยงที่ 3 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การเบียดบังเวลาในการปฏิบัตริาชการหรือวัสดุครภุัณฑ์ทรัพยส์ินของทางราชการไป
ใช้ในเรื่องประโยชน์ส่วนตน  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

มีเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ เบียดบัง   
น าทรัพย์ทรัพย์สินหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ น าไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน
และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับ
อยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการจัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี พนักงานในแต่ละส่วนราชการ ให้รับรู้ความเข้าใจ
ถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทางพนักงาน 
4. มีการจัดท ามาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานะการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง 
◻เริม่ด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการด าเนินการของเจา้หน้าท่ี  
ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจา้หน้าท่ีในการประพฤตลิักษณะการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม 
สังกัด ฝ่ายปกครอง ส านักปลดั เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
วันเดือนปีที่รายงาน วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 


