
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

 

ล าดับที่ 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว/
รายละเอียดการ

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

1. ผู้บริหาร

ด าเนินการตาม

นโยบายของตนเอง 

แทรกแซงการ

ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจ 

ขัดต่อกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

2. บุคลากรของ

หน่วยงานปฏิบัติตาม

นโยบายของผู้บริหาร 

โดยไม่มีกฎระเบียบ

รองรับ 

3. บุคลากรของ

หน่วยงานไม่ให้

ความส าคญักับการ

ปฏิบัติงาน เอางาน

ส่วนตัวมาท าที่ท างาน 

ขาดความรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง 1. มาตรการส่งเสริมการ

บริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน 

การทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์

ในการน าหลักคณุธรรมมาใช้

ในการบริหารงานของผู้บริหาร

ด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 

3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตเพื่อ

ยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

4. มาตรการส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลนคร

อุบลราชธาน ี

5. มาตรการเสริมสร้างค่านิยม

ต่อต้านการทุจริต 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริตใน

การบริหารงานของเทศบาล

นครอุบลราชธาน ี

2. จัดท าแผนป้องกันการ

ทุจริตของหน่วยงาน และ

แสดงเจตนารมณ์ในการ 

น าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ

บริหารงาน 

2. มีมาตรการส่งเสรมิการ

ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลนคร

อุบลราชธาน ี

3. มีมาตรการเสริมสรา้ง

ค่านิยมต่อตา้นการทุจริต 

 

 

- - 0 0 



ล าดับที่ 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว/
รายละเอียดการ

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

2 การบริหารงาน

บุคคล 

การบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมาย
งาน ไม่เป็นธรรม  
เอาแต่พวกพ้อง หรือ
มีการเรียกรับเงิน
เพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อน
ต าแหน่ง 

ปานกลาง - มาตรการสรา้งความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

- ประกาศนโยบายการ
บริหารงานบุคคล 

- - 0 0 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ  
การจัดซื้อจดัจ้าง 
การบริหารพัสดุ 
และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 

งบประมาณ 

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดุ  

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง  

2. น าทรัพย์สินของ

ทางราชการไปใช้

ประโยชนส์่วนตน 

 

 

 

สูง 

 

 

 
 

ปานกลาง 

 

 

 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิก

จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

2. มาตรการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

หน่วยงาน 

3. เสริมสร้างความโปร่งใส 

ในการใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

 

1. ก าหนดให้ผู้บริหารและ

ข้าราชการทุกระดับ พนักงาน

จ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ และโปร่งใส 

และไม่กระท าการใด ๆ เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ

ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน รวมถึงต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย และตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง 

หรือด าเนินการ หรือสนับสนุน

หรือยอมรับการ ให้สินบน 

หรือการคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ

- - 0 0 



ล าดับที่ 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว/
รายละเอียดการ

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

  และทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้

การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4 การให้บริการ

สาธารณะ/ 

บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่

ประชาชนตามล าดับ  

อันเนื่องมาจาก

ความสัมพันธ์ส่วนตัว/

การให้สิทธิพิเศษแก่คน

บางกลุ่ม/มีการติด

สินบน เพื่อให้ได้คิว 

เร็วขึ้น 

2. มีการเรียกรับเงิน

พิเศษจากผู้ขอรับบริการ

นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ

แลกกับการให้บริการ/

การพิจารณาอนุมัติ

อนุญาต 

3. ให้บริการไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ 

เวลาให้บริการนานกว่าที่

ก าหนดไว ้

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการ

ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน 

3. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการ

ให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

5. มาตรการจัดให้มรีะบบและ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจรติของ

หน่วยงาน 

1.เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ตาม

มาตรการ NO Gift Policy 

2. มาตรการส่งเสริมคณุธรรม

และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

3. มีการประเมินความพึง

พอใจผู้มารับบริการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

4. มีการพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

5. มีช่องทางการร้องเรียนการ

ทุจริต 

- - 0 0 

 



ภาพถ่ายกิจกรรม/การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 



 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการจัดประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

ทั้งนี้ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จ านวน 40 คน 

ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในด้านการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร

การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ และด้านการ

ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 


