
รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

   - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ  
ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆ  
ไม่ค านึงถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ยึดแต่พวกพ้อง
ของตนเองเข้าไปด ารงต าแหน่ง เพื่อเข้าไปมีอ านาจ
ในการจัดการผลประโยชน์ของพรรคพวกของตนเอง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 
 
 
 

1. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง 
    ต าแหน่ง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
2. ตรวจสอบต าแหน่งที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งและ 
    ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการรับโอนย้าย 
    หรือท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ 
    บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
 

1. ผู้ที่มีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลไม่ควรแต่งตั้งบุคคล 
    ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปด ารงต าแหน่ง  
    ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
2. หน่วยงานควรตรวจสอบอัตราที่ว่างอยู่เสมอและ 
    ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ  
    ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเหมาะสมของ 
    แต่ละด้าน 



ตัวชี้วัด การด าเนินการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ชุดต่างๆ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงลดอัตราการทุจริตที่เกิดจากการเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 

ผู้รายงาน นางสาวศิริพรรณ  แจ่มโกมัย 

สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม    - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การซื้อขายต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ  
การแต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 

การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลไม่ค านึงถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่ างๆ           
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 
 
 
 

ใช้มาตรฐานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการ
พิจารณาด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน การประเมินผลงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใช้มาตรฐานทั่วไป 
ประกาศพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการต่างๆ 

ตัวชี้วัด บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพิจารณาด้วย
หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อรอบการประเมินผลงาน
ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564 (รอบ 6 เดือน) 

ผู้รายงาน นางสาวศิริพรรณ  แจ่มโกมัย 



สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส ารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. การจัดท าฐานข้อมูลภาษี 
2. การประเมินภาษี 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    ในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
    เป็นปัจจุบันเสมอ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองการประเมินภาษี  
    เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
    พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
    2562 และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  
    หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ 
    การด าเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองการประเมินภาษี  
    ต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ  
    กฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ให้ชัดเจน และสม่ าเสมอ เนื่องจากมีการ 
    เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
4. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
    ก ากับการปฏิบัติงาน และติดตามผลการ 
    ด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและ 
    สิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองการประเมินภาษี  
    เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
    พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  
    2562 



ตัวชี้วัด การประเมินภาษี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการส ารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.จรุงพัฒน์   แม้นศรี 

สังกัด กองคลัง 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. ไม่มีการคิดค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  
    (ค่า K) ด้วยการคิดค านวณจาก BOQ. (Bill of  
    Quantities) แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างของ 
    ผู้รับจ้าง ตามหลักเกณฑ์ สูตร ข้อก าหนดของ 
    การค านวณ (ค่า K) 
2. ไม่ได้แยกประเภทงานให้สอดคล้องกับสูตรที่จะใช้ 
    ในการค านวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  
    ที่ก าหนด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ        
เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน คิดค านวณและตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ด้วยการคิดค านวณจาก BOQ. (Bill of Quantities) 
แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์ สูตร ข้อก าหนดของการค านวณ  
(ค่า K) และแยกประเภทงานให้สอดคล้องกับสูตรที่
จะใช้ในการค านวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  
(ค่า K) ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัด 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ 
    ถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
2. ป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพ่ือการ 
    เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุไว้ล่วงหน้าจ านวนมาก 
3. เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 



ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง 

ผู้รายงาน นายมาโนช  ไวว่อง 

สังกัด กองช่าง 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน ผู้ รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขอ
อนุมัติมาใช้ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและควบคุม 
    งาน ณ สถานที่ที่ก าหนดในสัญญา หรือที่ตกลงให้ 
    ท างานจ้างนั้นๆ ทุกวัน 
2. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้บันทึกสภาพการปฏิบัติงาน 
    ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
    หรือบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ 
    ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
    วัสดุที่ใช้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
    จัดประชุม เพ่ือตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน 
    ของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม 
    งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบ 
    กับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดใน 
    สัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ 
    หรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ 
    ผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของ 
    รัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ 
    ได้รับมอบหมายออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ 
    ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ  
    ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท า 
    บันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพ่ือเป็น 
    หลักฐานด้วย 
 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 



รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุม
งานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ 

ตัวชี้วัด วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติ ท าให้
งานจ้างก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง 

ผู้รายงาน นายมาโนช  ไวว่อง 

สังกัด กองช่าง 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน       
ค าขอแต่มีการรับเร่ืองไว้ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ด าเนินการตรวจ
เอกสารให้ครบถ้วน ก่อนด าเนินการรับค าขอจากผู้
มาติดต่อราชการ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดท าคู่มือเร่ืองการรับค าขอค าร้อง ฯลฯ  
    ในการอนุมัติ อนุญาต ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
2. จัดท าคู่มือเร่ืองการยื่นค าขอค าร้อง ฯลฯ  
    ในการอนุมัติ อนุญาต ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. จัดท าทะเบียนรับค าขอค าร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ  
    อนุญาต โดยก าหนดรายละเอียดในการลงรับ 
    เอกสารให้ชัดเจน 
4. จัดท าบันทึกรายงานผลการด าเนินการเสนอ 
    ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
ราชการ รวมจัดท าทะเบียนรับค าร้องและตรวจสอบ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการอนุมัติ อนุญาต มีความถูกต้อง          
ไม่ล่าช้า และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ผลการด าเนินงาน มีการยื่นค าร้อง 

ผู้รายงาน นางวราภรณ์  ปานหงษา 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. ผู้มาติดต่อราชการรู้จักกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
    เป็นการส่วนตัว  
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ในการด าเนินการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1. มีการแสดงแผนผังขั้นตอนในการด าเนินการ  
    ที่มีการระบุเวลาในการด าเนินการ และ 
    ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2. จัดให้มีระบบติดตามผลการด าเนินการที่เป็น 
    รูปธรรมและชัดเจน 
3. มีคู่มืออธิบายวิธีการด าเนินการต่างๆ ส าหรับ 
    ผู้มาติดต่อราชการ 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ 
     เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามล าดับในการยื่นค าขอ 
รวมทั้งเป็นการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางวราภรณ์  ปานหงษา 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน) 31 มีนาคม 2564 
 


