
การรายงานการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การขอเข้าเป็นคู่สัญญา,การอนุมัติ, อนุญาต 
เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่าง

ใดอย่างหน่ึงเพื่อรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา,การอนุมัติ, อนุญาต 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่เกดิการทุจรติ - ควบคุม ก ากับดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแห้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลต าบล       
บ้านกลาง 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตาม
ประกาศเจตนารมณ์ 
- สร้างตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุก
คนรู้ถึงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ย  าเตือนในท่ีประชุมทุกๆเดือน 
- ก าชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลางต้องยึดมั่นในจริยธรรมและกระท าสิ่งท่ีถูกต้องตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลอย่างเคร่งครัด 
- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการทุจริต 

ระดบัความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เร่ิมด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 



รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน - มีการจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการทุจริต 
- มีค าสั่ง ประกาศ หรือมาตรการในการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้บริหารได้ก าชับ การปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ 
- ติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดอยู่สม่ าเสมอ 
- หากพบว่ามีการร้องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย่างจริงจัง  

ตัวชี้วัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตมากกว่า 1 ช่องทาง 

ผลการด าเนนิงาน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
บ้านกลางและโทรสายตรงต่อปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

ผู้รายงาน นายนพดล  แก้วกาศ  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
สังกดั ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดอืนปีที่รายงาน เดือนเมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น เจ้าหน้าท่ีอาจจะน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน  ามัน

รถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่เกดิการทุจรติ - ออกค าสั่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง 

- ออกก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ นเปลืองน  ามัน เช่ือเพลิงของ
ราชการ และการเบิกจ่ายเชื อเพลิงของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบเลขไมล์รถกับอัตราการใช้น  ามันทุกๆเดือน 
- ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน  ามัน เกี่ยวกับเง่ือนไขในการจ่ายน  ามัน
ของรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดารป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ออกระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ระดบัความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เร่ิมด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน - ออกค าสั่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง 
- จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ นเปลือง เชื อเพลิงของ
ทางราชการ 
- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางท าบันทึกขออนุญาตทุกครั ง 
- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น  ามันทุกเดือน 

ตัวชี้วัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายนพดล  แก้วกาศ  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
สังกดั ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดอืนปีที่รายงาน เดือนเมษายน 2565 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ท่ีมาเกี่ยวข้องกับงาน 
เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติวานมีโอกาสท่ีจะน ากระดาษของ

ทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่เกดิการทุจรติ - หาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ควบคุม ก าชับและก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตามแนวทางการปฏิบัติแนว
ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ระดบัความเสี่ยง น้อย 
สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เร่ิมด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการ 
- แจ้งก าชับ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ตรวจสอบ ควบคุมดูแล
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดอย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัด การควบคุมการใช้กระดาษ 
ผลการด าเนนิงาน กระดาษของทางราชการมีการน าไปใช้อย่างเหมาะสมและไม่มี

ประโยชน์ส่วนตน 
ผู้รายงาน นายนพดล  แก้วกาศ  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
สังกดั ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดอืนปีที่รายงาน เดือนเมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื อจัดจา้ง 
ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 
เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น -การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคลเพื่อแต่งตั งเป็นคณะกรรมการ

ก าหนดคุณลักษณะราคากลางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ         
ท่ีอาจเอื อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
-การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า
หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ 

มาตรการป้องกนัเพื่อไม่เกดิการทุจรติ - มีมาตรการความโปร่งใสในจัดจัดซื อจัดจ้าง 
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ควบคุม ก าชับและก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 
- มีการก าชับในการประชุมประจ าเดือนของส่วนราชการทุกครั ง 

ระดบัความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เร่ิมด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
................................................................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน - มีมาตรการความโปร่งใสในจัดจัดซื อจัดจ้าง 
- มีมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อยึดหลัก
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
- มีการแจ้งก าชับในท่ีประชุมประจ าเดือนของส่วนราชการทุกครั ง 

ตัวชี้วัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนด้านการทุจริตในการจัดซื อจัดจ้าง 
ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื อจัดจ้าง 
ผู้รายงาน นายนพดล  แก้วกาศ  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
สังกดั ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดอืนปีที่รายงาน เดือนเมษายน 2565 

 
 
 


