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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน  จํานวน  100  ขาว

 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน 182  ขาว

 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Facebook  จํานวน 258  ขาว

 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง app line  จํานวน 201  ขาว

 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Youtube จํานวน 53  ขาว

 - มีการสรางเครือขายการกระจายขอมูลขาวสารผานคณะกรรมการหอกระจาย

ขาวชุมชน จํานวน  81  คน

 - มีการจัดทํารายงานการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนประจําทุกเดือน

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -การใหมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม

ตาง ๆ ของเทศบาลแกผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน คณะกรรมการ

หอกระจายขาวชุมชน 

 -เปดโอกาสใหผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคดิเห็น รวมทั้งให

ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดาํเนินการ หรือการปฏิบัตงิานของเทศบาล เชน การ

จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน

 -เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน

และตัดสินใจ  เชน การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน

 -มีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล เปดโอกาศใหผูรับบริการผูมีสวนได

สวนเสียมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอเทศบาล

ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลการรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร  เชน  การจัดตั้งสภาพนักงานเทศบาล  และการประชุม

คณะกรรมการชุมชน

 -มีสวนรวมในการควบคุมกํากับดูแลหรือตรวจสอบ  เชน  อาสาสามัคชุมชน

รวมการตรวจสอบการบริหารงาน  และเปดรับฟงความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป 

 -จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายะเอียดวิธีการและขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจาง

 -เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซตและสื่ออื่น ๆ

 -แจงการประกาศจัดซื้อจัดจาง ไปยัง

  1. ประธาน อสต.ทั้ง  3  เขต

  2. ประธานหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ

  3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ

  4. นายกสมาคมนักขาวจังหวัดกาฬสินธุ

  5. ประธานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน

จํานวน  9  ประกาศ

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน

 -เปดชองทางการรองเรียน เชน ตู ปณ 100  / Facebook /กลุมไลน / app 

fondue / โทรศพัท  / จดหมาย / มาดวยตนเอง / ตูแดง / เว็บไซต

 -จัดทําทะเบียนเรื่องรองเรียน/รองทุกข

 -ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน / รองทุกข  จํานวน    17    เรื่อง

 -ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริต ในชวง 6 เดือนแรก

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การปองกันการรับสินบน

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -จัดทําแผนผังข้ันตอนงานบริการตาง ๆ ของเทศบาล

 -เจาหนาที่เทศบาลตองไมเรียกหรือรับสินบนเพ่ือประโยชนสวนตนของพวกพอง

 -ใหผูบังคับบัญชาและหัวหนางานทุกระดับชั้นเขมงวด กวดขัน การปฏิบัติหนาที่

ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อปองกันมิใหมีชองวางในการเรียกรับสินบน

 -เปดชองทางและประชาสัมพันธ ในการรองเรียน

 -ดําเนินการรณรงคดานวัฒนธรรม และสงเสริมคานิยมไมเรียกหรือรับสินบน

เชน โครงการเทศบาลตานการทุจริต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -ประกาศเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ   วาดวยประมวลจริยธรรมขาราชการของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 -การกําหนดวินัยและการรักษาวินัยสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โอกาส/ความเสี่ยง การตรวจสอบการใชดุลยพินิจ

สถานะการดําเนินการ  ยังไมไดดาํเนินการ

จัดการความเสี่ยง  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง

 เริ่มดาํเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ผลการดําเนินงาน  -สงเสริมใหยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน

 -ไมใชดุลยพินิจตัดสินใจ หรือดุลยพินิจจะทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งขัดตอ

กฎหมาย ระเบียบ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น

 -ใชดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเปนธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ

ตามอํานาจหนาที่กฎหมายที่กําหนด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือนแรก)

ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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