
 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลผักตบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท า TOR 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดท า TOR 
๒. มีการก ากับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ด าเนินการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ด าเนินการก ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในการจัดท า TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม 

ทีต่ัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 

สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 

วันเดือนปีท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 



 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลผักตบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการ
ด าเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ด าเนินการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปี รวมถึงสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ 
๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด ๑. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 

สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลผักตบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การน ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจาก

งานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ 

ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ ามันอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ด าเนินการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน 
และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการทุกเดือน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการน าทรัพย์สินทางราชการ 
ไปใช้นอกสถานที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 

วันเดือนปีท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 



 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลผักตบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่เกิดความล าเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ 
ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียน
การ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้
ของขวัญ 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ด าเนินการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ
ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ 
ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และท าภาพการน าเสนอข้อมูล 
(Infographic) เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบาย
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของก านัล 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 

สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 

วันเดือนปีท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 


