
การรายงานการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม การเรียกทรัพย
สินหรือผลประโยชน
อ่ืนใด 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การขอเข�าเป�นคู สัญญา,การอนุมัติ, อนุญาต 
เหตุการณ.ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน การรับทรัพย
สินหรือประโยชน
อ่ืนใดเพ่ือแลกกับผลประโยชน
อย าง

ใดอย างหน่ึงเพ่ือรับผลประโยชน
จากคู สัญญา,การอนุมัติ, อนุญาต 
มาตรการป0องกันเพ่ือไม2เกิดการทุจริต - ควบคุม กํากับดูแลให�พนักงานราชการ พนักงานจ�าง และ

เจ�าหน�าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกคนให�ปฏิบัติตาม
มาตรการป0องกันและแห�ไขป2ญหาการทุจริตของเทศบาลตําบล       
บ�านกลาง 
- ควบคุม กํากับ ดูแลให�พนักงานราชการ พนักงานจ�าง และ
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกคนให�ปฏิบัติตามคู มือ
ผลประโยชน
ทับซ�อน 
- ควบคุม กํากับ ดูแลให�พนักงานราชการ พนักงานจ�าง และ
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุกคนให�ปฏิบัติตาม
ประกาศเจตนารมณ
 
- สร�างตระหนักให�แก บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลางทุก
คนรู�ถึงระเบียบ กฎ ข�อบังคับ ยํ้าเตือนในท่ีประชุมทุกๆเดือน 
- กําชับให�ปฏิบัติงานตามคู มือและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบล
บ�านกลางต�องยึดม่ันในจริยธรรมและกระทําส่ิงท่ีถูกต�องตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลอย างเคร งครัด 
- เป:ดช องทางให�ประชาชนแจ�งเหตุการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ.ดําเนินการจัดการความเสี่ยง  

� ยังไม ได�ดําเนินการ 
� เฝ0าระวัง และติดตามต อเน่ือง 
� เร่ิมดําเนินการแล�วบางส วน แต ยังไม ครบถ�วน 
� ต�องปรับปรุงมาตรการป0องกันการทุจริตให�เหมาะสมย่ิงขึ้น 
� เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 



รายละเอียดข�อมูลการดําเนินงาน - มีการจัดทําคู มือผลประโยชน
ทับซ�อนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
- เป:ดช องทางให�ประชาชนแจ�งเหตุการทุจริต 
- มีคําส่ัง ประกาศ หรือมาตรการในการตรวจสอบเจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือป0องกันผลประโยชน
ทับซ�อน 
- ผู�บริหารได�กําชับ การปฏิบัติหน�าท่ีอยู เสมอ 
- ติดตามการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ีในสังกัดอยู สมํ่าเสมอ 
- หากพบว ามีการร�องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย างจริงจัง  

ตัวช้ีวัด จํานวนเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและเผยแพร ช องทางการรับเร่ือง
ร�องเรียนการทุจริตมากกว า 1 ช องทาง 

ผลการดําเนินงาน เพ่ิมช องทางการร�องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบล
บ�านกลางและโทรสายตรงต อปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตําบลบ�านกลาง 

ผู�รายงาน นายนพดล  แก�วกาศ  ตําแหน ง นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
วันเดือนป!ที่รายงาน เดือนเมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช�รถยนต
ส วนกลาง 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน การขออนุญาตใช�รถยนต
ส วนกลาง 
เหตุการณ.ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน เจ�าหน�าท่ีอาจจะนํารถยนต
ส วนกลางไปใช�ในเร่ืองส วนตัวเอานํ้ามัน

รถยนต
ไปใช�ส วนตัวหรือเติมนํามันไม ครบตามใบส่ังจ าย 
มาตรการป0องกันเพ่ือไม2เกิดการทุจริต - ออกคําส่ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรถยนต
ส วนกลาง 

- ออกกําหนดหลักเกณฑ
การใช�ส้ินเปลืองนํ้ามัน เช่ือเพลิงของ
ราชการ และการเบิกจ ายเช้ือเพลิงของหน วยงาน 
- ตรวจสอบเลขไมล
รถกับอัตราการใช�น้ํามันทุกๆเดือน 
- ทําข�อตกลงกับสถานีจ ายนํ้ามัน เก่ียวกับเง่ือนไขในการจ ายนํ้ามัน
ของรถยนต
ส วนกลางทุกคัน 
- อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการป0องกันการทุจริตและผลประโยชน
ทับ
ซ�อน 
- ออกระเบียบการใช�รถยนต
ส วนกลางของเทศบาลตําบลบ�านกลาง 
- อบรมให�ความรู�เก่ียวกับระเบียบการใช�รถยนต
ส วนกลางของ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ.ดําเนินการจัดการความเสี่ยง  

� ยังไม ได�ดําเนินการ 
� เฝ0าระวัง และติดตามต อเน่ือง 
� เร่ิมดําเนินการแล�วบางส วน แต ยังไม ครบถ�วน 
� ต�องปรับปรุงมาตรการป0องกันความเส่ียงให�เหมาะสมย่ิงขึ้น 
� เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข�อมูลการดําเนินงาน - ออกคําส่ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรถยนต
ส วนกลาง 
- จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ
การใช�ส้ินเปลือง เช้ือเพลิงของ
ทางราชการ 
- ผู�ขออนุญาตใช�รถยนต
ส วนกลางทําบันทึกขออนุญาตทุกคร้ัง 
- มีการตรวจสอบเลขไมล
กับอัตราการใช�นํ้ามันทุกเดือน 

ตัวช้ีวัด จํานวนเร่ืองร�องเรียนด�านการทุจริตการใช�รถยนต
ส วนกลาง 
ผลการดําเนินงาน ยังไม มีเร่ืองร�องเรียน 
ผู�รายงาน นายนพดล  แก�วกาศ  ตําแหน ง นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
วันเดือนป!ที่รายงาน เดือนเมษายน 2564 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม การใช�วัสดุอุปกรณ
ของราชการเพ่ือประโยชน
ส วนตัว 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน ใช�เคร่ืองถ ายเอกสารของเทศบาล ถ ายเอกสารเพ่ือประโยชน
ส วนตัว

ท่ีมาเก่ียวข�องกับงาน 
เหตุการณ.ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ใช�เคร่ืองถ ายเอกสารในการปฏิบัติวานมีโอกาสท่ีจะนํากระดาษของ

ทางราชการไปใช�อย างไม เหมาะสมและใช�เพ่ือประโยชน
ส วนตัว 
มาตรการป0องกันเพ่ือไม2เกิดการทุจริต - หาแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใช�ทรัพย
สินของราชการ 

- แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาแต ละส วน ควบคุม กําชับและกํากับดูแล
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดให�ปฏิบัติตามระเบียบ ตามแนวทางการปฏิบัติแนว
ทางการใช�ทรัพย
สินของราชการ หรือมาตรการอย างเคร งครัด 

ระดับความเสี่ยง น�อย 
สถานการณ.ดําเนินการจัดการความเสี่ยง  

� ยังไม ได�ดําเนินการ 
� เฝ0าระวัง และติดตามต อเน่ือง 
� เร่ิมดําเนินการแล�วบางส วน แต ยังไม ครบถ�วน 
� ต�องปรับปรุงมาตรการป0องกันความเส่ียงให�เหมาะสมย่ิงขึ้น 
� เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข�อมูลการดําเนินงาน - จัดให�มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับทรัพย
สินของราชการ 
- แจ�งกําชับ ให�ผู�บังคับบัญชาแต ละส วน ตรวจสอบ ควบคุมดูแล
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดอย างต อเน่ือง 

ตัวช้ีวัด การควบคุมการใช�กระดาษ 
ผลการดําเนินงาน กระดาษของทางราชการมีการนําไปใช�อย างเหมาะสมและไม มี

ประโยชน
ส วนตน 
ผู�รายงาน นายนพดล  แก�วกาศ  ตําแหน ง นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
วันเดือนป!ที่รายงาน เดือนเมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ�าง 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง 
เหตุการณ.ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน -การใช�อํานาจในการเสนอช่ือบุคลเพ่ือแต งตั้งเป�นคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะราคากลางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ         
ท่ีอาจเอ้ือต อผลประโยชน
ทับซ�อน 
-การใช�ดุลพินิจของหน วยงานเจ�าของโครงการในการเลือกร�านค�า
หรือผู�ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ 

มาตรการป0องกันเพ่ือไม2เกิดการทุจริต - มีมาตรการความโปร งใสในจัดจัดซื้อจัดจ�าง 
- แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาแต ละส วน ควบคุม กําชับและกํากับดูแล
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดให�ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมาตรการอย าง
เคร งครัด 
- มีการกําชับในการประชุมประจําเดือนของส วนราชการทุกคร้ัง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ.ดําเนินการจัดการความเสี่ยง  

� ยังไม ได�ดําเนินการ 
� เฝ0าระวัง และติดตามต อเน่ือง 
� เร่ิมดําเนินการแล�วบางส วน แต ยังไม ครบถ�วน 
� ต�องปรับปรุงมาตรการป0องกันความเส่ียงให�เหมาะสมย่ิงขึ้น 
� เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดข�อมูลการดําเนินงาน - มีมาตรการความโปร งใสในจัดจัดซื้อจัดจ�าง 
- มีมาตรการในการป0องกันการรับสินบนและผลประโยชน
ขัดกัน
ระหว างผลประโยชน
ส วนตนและผลประโยชน
ส วนรวมเพ่ือยึดหลัก
เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
- มีการแจ�งกําชับในท่ีประชุมประจําเดือนของส วนราชการทุกคร้ัง 

ตัวช้ีวัด จํานวนเร่ืองร�องเรียนด�านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ�าง 
ผลการดําเนินงาน ยังไม มีเร่ืองร�องเรียนการจัดซื้อจัดจ�าง 
ผู�รายงาน นายนพดล  แก�วกาศ  ตําแหน ง นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
วันเดือนป!ที่รายงาน เดือนเมษายน 2564 

 
 
 


