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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
กระบวนงาน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 

                   ความเสี่ยง :   การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่ง 
                           ไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน 

ความหมาย 
  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การด าเนินงานที่เป็นตามแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
  สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  2. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  3. เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  4. ด าเนินการเสร็จแล้ว 
  5. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

รายการ รายละเอียด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้

ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนทิมิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การ
รับสินบน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบที่ เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
      - มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
     - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
2. ย้ าเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 และคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินการที่
ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความส าคัญ 
รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับ บัญชากระท าการใดๆ 
ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความ เสี่ยงอันอาจ เกิด
จากผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รายการ รายละเอียด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
      เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ด าเนินการเสร็จแล้ว 
      ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดประชุมชี้แจงพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพื่อเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน มีความเข้าใจ
ตรงกันและเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  

ตัวชี้วัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณภัค  อัครภาศรณ์   นิติกร ระดับช านาญการ 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
วันเดือนปีที่รายงาน 8 เมษายน 2564 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
นายประกาย  ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ได้มอบนโยบาย และแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
และการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ย้ าเตือนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตาม 
 1.1 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.แม่นาเรือ  ลงวันที่ 15 
เมษายน 2563 
 1.2 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.3 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.แม่นาเรือ  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
     รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 

………………………………………………..ฯลฯ................................................ 
 

 นายประพันธ์  วงศ์ไชย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในเรื่องความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/
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แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่นิติกรได้ออกแบบสอบพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ผ่านเอกสารทาง google form ไปแล้วได้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างยึดถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 กระบวนงาน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม >>  
                1) การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือ
เครือญาติของตน มิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน 
 เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดข้ึน แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ  
                      1.1) แจ้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
                            - มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542  
                             - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 1.2) ย้ าเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 และคู่มือ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความ
เข้าใจตรงกันเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  
เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 
 1.3) แจ้งก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมทั้งก ากับดูแล 
ตรวจสอบติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันความ เสี่ยง
อันอาจ เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
                     เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดข้ึน แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ 
                      2.1) ย้ าเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของ อบต.แม่นาเรือ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียด
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 

           2.2) ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ เพ่ือปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยน
แนวคิด สร้างฐานคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับ 
                      2.3) แจ้งก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการใช้ทรัพย์สินฯ 
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดส่องดูแล มิให้
เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระท ากรณีนี้ จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 ตามรายละเอียดที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงไว้นั้นก็ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก ากับ ติดตามของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เพ่ือการบริหารราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
    กระบวนงาน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

              ความเสี่ยง :   การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงาน 
                                 หน่วยงานไปใช้สวนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ความหมาย 
  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การด าเนินงานที่เป็นตามแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
  สถานการณ์การด าเนินการจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  2. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  3. เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  4. ด าเนินการเสร็จแล้ว 
  5. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

รายการ รายละเอียด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหนา้ที่การงาน/การน า

ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับของ
หน่วยงานมาใชป้ระโยชนส์่วนตวั 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง 
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับ
ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างฐานคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับ 
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความส าคัญใน
เร่ืองการใช้ทรัพย์สินฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสอดส่องดูแลมิให้เกิดกรณี
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่า ผู้ ใต้บังคับ บัญชามีการกระท ากรณีนี้ จะต้อง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
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รายการ รายละเอียด 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
      เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ด าเนินการเสร็จแล้ว 
      ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดประชุมชี้แจงพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพื่อเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน มีความเข้าใจ
ตรงกันและเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  

ตัวชี้วัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณภัค  อัครภาศรณ์   นิติกร ระดับช านาญการ 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
วันเดือนปีที่รายงาน 8 เมษายน 2564 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
นายประกาย  ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ได้มอบนโยบาย และแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
และการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ย้ าเตือนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตาม 
 1.1 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.แม่นาเรือ  ลงวันที่ 15 
เมษายน 2563 
 1.2 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.3 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.แม่นาเรือ  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
     รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 

………………………………………………..ฯลฯ................................................ 
 

 นายประพันธ์  วงศ์ไชย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในเรื่องความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/
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แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่นิติกรได้ออกแบบสอบพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ผ่านเอกสารทาง google form ไปแล้วได้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างยึดถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 กระบวนงาน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม >>  
                1) การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือ
เครือญาติของตน มิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน 
 เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดข้ึน แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ  
                      1.1) แจ้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ 
เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 
                            - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
                            - มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542  
                             - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 1.2) ย้ าเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 และคู่มือ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความ
เข้าใจตรงกันเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  
เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 
 1.3) แจ้งก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมทั้งก ากับดูแล 
ตรวจสอบติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันความ เสี่ยง
อันอาจ เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
                     เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดข้ึน แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ 
                      2.1) ย้ าเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของ อบต.แม่นาเรือ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียด
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 

           2.2) ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ เพ่ือปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยน
แนวคิด สร้างฐานคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับ 
                      2.3) แจ้งก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการใช้ทรัพย์สินฯ 
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดส่องดูแล มิให้
เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระท ากรณีนี้ จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 ตามรายละเอียดที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงไว้นั้นก็ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก ากับ ติดตามของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เพ่ือการบริหารราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 


