
ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ 1. ก าหนดเงื่อนไขท่ีจะจัดจ้างเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบาง
ราย/การติดต่อผู้รับจ้างที่สนิทสนมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการ
ทุจรติ 

1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/เข้มงวดในการตรวจรับพัสุดุ
หรือการจ้าง 
2. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน 
3. เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ 
 

ระดบัความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนและ 
2. ก าหนดมาตรการการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3. เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ 
 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
สงักดั เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
วนั/เดอืน/ปทีีร่ายงาน วันที่ 12 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม การบริหารงานบุคคล 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

1. การรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าท างาน 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม 

เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ 1. การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท างาน 
2. ได้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม 
  

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการ
ทุจรติ 

1. มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
2. เชิญบุคคลจากภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
เพ่ือความโปร่งใส 
 

ระดบัความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. เชิญบุคคลภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกเพ่ือ
ความโปร่งใส 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
สงักดั เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
วนั/เดอืน/ปทีีร่ายงาน วันที่ 12 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

1. การใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 

เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ 1. การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ ามัน
มากเกินความจ าเป็น 
2. การใช้งานไปเรื่องส่วนตัวนอกเหนือจากภารกิจ  

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการ
ทุจรติ 

1. ตรวจสอบการจดเลขไมล์การใช้รถอย่างเข้มงวด 
2. การควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันให้สัมพันธ์กับเลขไมล์ 
3. การแสดงเจตจ านงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ระดบัความเสีย่ง กลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. จัดท าและตรวจสอบการจดเลขไมล์และรายงานผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจ า 
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ ามันให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
สงักดั เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
วนั/เดอืน/ปทีีร่ายงาน วันที่ 12 เมษายน 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริต ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม การอนุมัติ/อนุญาต 
ประเด็น/ขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

1. การประวิงเวลาในการขออนุญาต/อนุมัติ 
2. การเรียกร้องเอกสาร/ก าหนดขั้นตอนเกินความจ าเป็น 
3. การเรียกรับผลประโยชน์ 

เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ 1. การอนุมัติ/อนุญาตไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนหรือแน่นอน 
2. ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบค าขอที่ชัดเจน  

มาตรการป้องกนัเพื่อไมใ่ห้เกดิการ
ทุจรติ 

1. มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
2. เชิญบุคคลจากภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
เพ่ือความโปร่งใส 

ระดบัความเสีย่ง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตผ่านคู่มือประชาชน 
2. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผูร้ายงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
สงักดั เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
วนั/เดอืน/ปทีีร่ายงาน วันที่ 12 เมษายน 2565 
 


