
                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

ที ่ กส ๘๒๘๐๑/                       วันที ่  ๑    เดือน   ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
ของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  ประจ ำปี ๒๕๖4  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

  ตำมที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำได้มีกำรเพ่ือจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔    เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง  สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำน
คุณธรรม จริยธรรม  ควำมคุ้มค่ำ  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  มี
ประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม   ในกำรรณรงค์  และปลูกจิตส ำนึกค่ำนิยมของสังคมให้
ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   นั้น 

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีสถำนะควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียว  หมำยถึงระดับต่ ำ  แต่ให้เฝ้ำ
ระวังอย่ำงต่อเนื่อง  โดยเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำได้วำงกรอบแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริต ในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตไว้  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓  ไว้ดังนี้ 

  แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต  ประจ าปี ๒๕๖4 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็น

ขอ งก ำ รอนุ มั ติ   อนุ ญ ำตด ำ เ นิ น ก ำ ร
ตำมล ำดับค ำขอ 

- จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน  แผนฝังขั้นตอนกำร 
ปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจน   และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง
เดียวกัน 
- ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง 

ตำมล ำดับค ำขอ 
๒ ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำบุคคล  เช่น  

กำรประเมินควำมดีควำมชอบ  กำรแต่งตั้ง
โยกย้ำย  กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม   
จริ ยธรรมหรื อกิ จกรรมให้ ควำมรู้ ด้ ำนคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมำย  
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำนท้องถิ่น  ให้กับ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 

๓ กำรเบิกงำนรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ  เช่น  
ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำเช่ำบ้ำน   ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำ
พำหนะ  ค่ำที่พัก   

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม   
จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ให้ควำมรู้ด้ ำนคุณธรรม
จริยธรรม  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย  หนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงำนให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  
และพนักงำน  ลูกจ้ำง 

 



-๒- 
 
   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ
จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง   โดยควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  ตำมำตรกำร
ข้ำงต้น  ดังนี้ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
รูปแบบ   

พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

สถานะการด าเนินการ 
 

ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จ

เรียบร้อย 
๑ กำรพิจำรณำตรวจสอบและ

เสนอควำมเห็นของกำร
อนุมัติ  อนุญำตไม่
ด ำเนินกำรตำมล ำดับ 

-จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและ
แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ให้ละเอียด ชัดเจนและ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนได้รับทรำบและถือ
ปฏิบัติ  
-ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตำมล ำดับค ำขอ 

- - / 

๒ ควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ส่งเสริม
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมหรือ
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
คุณธรรมจริยธรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงำนให้กับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  และพนักงำน  ลูกจ้ำง 

/ - - 

๓ เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิ
เป็นเท็จ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ส่งเสริม
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมหรือ
กิจกรรมให้ให้ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม  ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย  
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงำนให้กับผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  
และพนักงำน  ลูกจ้ำง 

- / - 

  
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำสั่งกำร 
 

ลงชื่อ 



                (นำยเฉลิมพล  วงศ์กำไสย) 
                                                  ต ำแหน่ง  นิติกร  ช ำนำญกำร 
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ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล.........................................................................................  

    ลงชื่อ            
                (ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี) 
                                                  ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ควำมเห็นปลัดเทศบำล…...........................................................................................................  
 

    ลงชื่อ 
             (นำยณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร) 
                                                  ต ำแหน่ง   ปลัดเทศบำล 
 

นำยกเทศมนตรีฯพิจำรณำสั่งกำร…............................................................................................  
 
                      ลงชื่อ 
                               (นำยปรีชำ  ศรีจินดำ) 
                       นำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 
 
 
 

 


