
 
รายงานการด าเนนิการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติ 

ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริตของเทศบาลต าบลริมปงิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดอืน) 

ประเด็น/ขัน้ตอน/การะบวนการด าเนนิงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนท า

ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอน
สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ – จ้าง จากผู้ขาย – ผู้รับจ้าง 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ 1. มีข้ันตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 

ระดบัของความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 
2. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
3. จัดท ารายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน
เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมปิง 
4. จัดท ารายงานการด าเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
ตามระเบียบ 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนนิงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผูร้ายงาน นายภาณุพงศ์  พรมเสพสัก 
สงักดั ส านักปลัด เทศบาลต าบลริมปิง 

วนัเดือนปีทีร่ายงาน 31 มีนาคม 2565 
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รายงานการด าเนนิการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติ 

ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริตของเทศบาลต าบลริมปงิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดอืน) 

ประเด็น/ขัน้ตอน/การะบวนการด าเนนิงาน การขออนุมัติ/อนุญาต 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมติ/อนุญาต 
มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ 1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
2. ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ท่ีก าหนดให้ยื่นค าขอ 
และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. รายงานผลการยื่นค าขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร 

ระดบัของความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
2. ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ท่ีก าหนดให้ยื่นค าขอ 
และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. จัดท ารายงานผลการยื่นค าขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต 
ผลการด าเนนิงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผูร้ายงาน นายภาณุพงศ์  พรมเสพสัก 
สงักดั ส านักปลัด เทศบาลต าบลริมปิง 

วนัเดือนปีทีร่ายงาน 31 มีนาคม 2565 
 

 

 

 

 



 

รายงานการด าเนนิการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติ 
ผลการด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุริตของเทศบาลต าบลริมปงิ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดอืน) 
ประเด็น/ขัน้ตอน/การะบวนการด าเนนิงาน การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพ่ือไปใช้เป็นประโยชนสวนตน

หรือผู้อ่ืน 
เหตกุารณ์ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์

น้ ามันรถ วัสดุส านักงาน เพ่ือประโยชนสวนตนหรือผู้อื่น 
๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท าธุระส่วนตัว/งานภายนอก 

มาตรการป้องกนัเพื่อไมเ่กดิการทจุรติ 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 
3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจ าทุกวัน 
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ 
5. การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ระดบัของความเสีย่ง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนนิการจัดการความเสีย่ง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

รายละเอยีดข้อมลูการด าเนนิงาน 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลสถานที่และทรัพย์สินของ
ราชการ 
2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบ
พัสดุ 
3. เวรรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร 

ตวัชีว้ดั จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลการด าเนนิงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผูร้ายงาน นายภาณุพงศ์  พรมเสพสัก 
สงักดั ส านักปลัด เทศบาลต าบลริมปิง 

วนัเดือนปีทีร่ายงาน 31 มีนาคม 2565 
 
 

 

 
 


