
 

การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2565 
ของเทศบาลต าบลวารชิภูมิ อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร 

 
ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ปัจจัยสีย่ง 
 

 

แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเส่ียง 

กิจกรรม/วธิีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางท่าน
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายการที่
คุณสมบัตไิม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

-การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้พิจารณาคณุสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้มสี่วนได้
เสียกับผู้ขออนุญาต) 
-จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์
มาตรการการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฏหมาย 
 

จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิเผยแพร่แก่
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
เมื่อวันท่ี ๒๙ ตลุาคม 
๒๕๖๔ 

            ด าเนินกา
รเรียบร้อย
แล้ว 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ช่ือผู้รายงาน นายโชคชัย  จันทร์โพธ์ิ 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

********************** 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการ
หรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้
ดุลพินิจมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วย
ความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้
ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล 

และ  
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ตาม  

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึด
หลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม  

3. ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และใน
ระดับ  

กระบวนงานที่ส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ  

ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน  



-๒- 
5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการดาเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ  

6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของ  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผย
ข้อมูล  

ต่อสาธารณะตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้  
๒.๑ สานัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้

ถูกต้อง  
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

๒.๒ สานักงานปลัด ดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสานักงานตาม
หลักเกณฑ์การ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน 
ให้สามารถ 

เข้าถึงได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการ
สืบค้นเสนอต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                        

                                                              (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 


