
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  1.การจดัซ้ือจดัจา้ง และการจดัหาพัสดุ

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการการด าเนินงาน 1.การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ.2560 
เช่น มีการแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
2.ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์
3.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเท่าที่ควร
เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ท าให้เกิดความเสียหายกับ
หน่วยงานอและเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ท าให้เกิดความเสียหายกับ
หน่วยงานและเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.จดัท าแผนการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งและระเบียบกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยา่งสม่ าเสมอ เพือ่ให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
2.ก าหนดแผนอัตราก าลังมีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอยา่งเคร่งครัด

ระดับของความเส่ียง สูงมาก

         ยงัไม่ได้ด าเนินการ

         เฝ้าระวงั  และติดตามต่อเนื่อง

         เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน

         ต้องปรับปรุงมาตราการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ขึ้น

         เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน หัวหน้าหน่วยงาน ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ตัวช้ีวัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัซ้ือจดัจา้ง
ผลการด าเนินงาน ยงัไม่มีเร่ืองร้องเรียน
ผู้รายงาน นางสาวอธชิา  แก้วพิงค์
สังกัด กองวชิาการและแผนงาน
วันเดือนปีท่ีรายงาน 13 พฤษภาคม 2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง

ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น



ช่ือโครงการ/กิจกรรม  2.การจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม                 และ
สัมมนา

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการการด าเนินงาน 1.การจดัท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา   เป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.พบวา่มีการเบิกจา่ยค่าอาหารและที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีการเบิกจา่ยเงินตามโครงการไม่ตรงกับความเป็นเป็นจริง ทุจริตต่อหน้าที่
ผู้ใดผู้หนึ่ง ได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้

มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมาย เพือ่ให้
ปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ปลูกจติส านึก และก าหนดมาตรการในการควบคุม ก ากับดูแล เจา้หน้าที่
ในการปฏิบัติงานอยา่งเข้มงวด เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการ
3.มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เพือ่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ระดับของความเส่ียง สูง

       ยงัไม่ได้ด าเนินการ

       เฝ้าระวงั  และติดตามต่อเนื่อง

       เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน

       ต้องปรับปรุงมาตราการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ขึ้น

       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน -ส่งเสริมและสร้างจติส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

ตามระเบียบกฎหมายไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตน โดยให้คิดถึง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม

ตัวช้ีวัด จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ผลการด าเนินงาน ยงัไม่มีเร่ืองร้องเรียน
ผู้รายงาน นางสาวอธชิา  แก้วพิงค์
สังกัด กองวชิาการและแผนงาน
วันเดือนปีท่ีรายงาน 13 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง



ช่ือโครงการ/กิจกรรม  3.การใช้รถราชการ
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการการด าเนินงาน 1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ

 พ.ศ.๒๕๒๓และที่แก้ไขเพิม่เติม           
2.ผู้ใช้รถราชการใช้รถราชการนอกเส้นทางเพือ่ประโยชน์ส่วนตน
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วนรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิม่เติม

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน - การใช้รถส่วนกลางและทรัพยสิ์นของทางราชการ โดยประโยชน์ส่วนตน

มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.สร้างจติส านึกและความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายใน
การใช้รถและทรัพยสิ์นของทางราชการ
2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง
และทรัพยสิ์นของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
3.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ระดับของความเส่ียง สูง

       ยงัไม่ได้ด าเนินการ

       เฝ้าระวงั  และติดตามต่อเนื่อง

       เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน

       ต้องปรับปรุงมาตราการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ขึ้น

       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - มาตราการในการควบคุมและก ากับดูแล โดยมีทะเบียนคุม การใช้รถและ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ

ตัวช้ีวัด ทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลาง
ผลการด าเนินงาน ยงัไม่มีเร่ืองร้องเรียน
ผู้รายงาน นางสาวอธชิา  แก้วพิงค์
สังกัด กองวชิาการและแผนงาน
วันเดือนปีท่ีรายงาน 13 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง



ช่ือโครงการ/กิจกรรม  4.การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจา้หน้าที่
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการการด าเนินงาน 1) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

2) การละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน - เจา้หน้าที่ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตราการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3.หากพบวา่มีการปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการ
ด าเนินการทางวนิัยและคดีอาญาแก่เจา้หน้าที่ผู้นั้นในทันที

ระดับของความเส่ียง สูง

       ยงัไม่ได้ด าเนินการ

       เฝ้าระวงั  และติดตามต่อเนื่อง

       เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงัไม่ครบถ้วน

      ต้องปรับปรุงมาตราการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิง่ขึ้น

       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน หากพบวา่เจา้หน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้

ด าเนินการทางวนิัยและคดีอาญาแก่เจา้หน้าที่ดังกล่าวอยา่งเคร่งครัด

ตัวช้ีวัด จ านวนเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาเจา้หน้าที่ในเร่ือวที่เกี่ยวกับหารปฏิบัติหรือละ
เวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ผลการด าเนินงาน ยงัไม่มีเร่ืองร้องเรียน
ผู้รายงาน นางสาวอธชิา  แก้วพิงค์
สังกัด กองวชิาการและแผนงาน
วันเดือนปีท่ีรายงาน 13 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง

ผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)


