
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุร ี 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน  

การเอื้อประโยชนตอพวกพอง 

เหตุการณที่เกิดขึ้น  ใชต าแหนงหนาท่ีราชการเพื่อไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน ไม วาจะเปนข
องขวัญ รางวัล ความกาวหนา หรือผลประโยชน ในรูปแบบใดๆ 

มาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต  

ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท าอยางใกลชิด/ สอบทาน/
ก าชับใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ล าดับความเสี่ยง  ล าดับท่ี 2  

(2) ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมให ความเส่ียง
เคล่ือนยายไปอยูในระดับท่ียอมไมได 

สถานการณด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

เริ่มด าเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนตองปรับปรุง มาตรการป
องกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รายละเอียดขอมูลการ
ด าเนินงาน  

ประกาศคูมือผลประโยชนทับซอน  
- ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ ประโยชน
อื่นใด 

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องรองเรียนการเอื้อประโยชนตอพวกพอง 

ผลการด าเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน  นางสาววิภาวี  ปี่ทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

สังกัด  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

วันเดือนปที่รายงาน  31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  2 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน  

การใชอ านาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 

เหตุการณที่เกิดขึ้น  รับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไป ชวยเหลือหนวย
งานภายนอกอาจรับเงินคาสมนาคุณ ส่ิงของ หรือของขวัญ 

มาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต  

ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท าอยางใกลชิด/ สอบทาน/
ก าชับใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ล าดับความเสี่ยง  ล าดับท่ี 1  

(1) ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไมให เกิดขึ้น 

สถานการณด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

เริ่มด าเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนตองปรับปรุง มาตรการป
องกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รายละเอียดขอมูลการ
ด าเนินงาน  

- ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน  
- ประกาศคูมือผลประโยชนทับซอน  
- ประกาศแผนบริหารความเส่ียง  
- จัดท าค าส่ังท าประกาศ 

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องรองเรียนการใชอ านาจหนาท่ีเรียกรับ ผลประโย
ชน 

ผลการด าเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน  นางสาววิภาวี  ปี่ทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

สังกัด  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

วันเดือนปที่รายงาน  31 มีนาคม 2565 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  3 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน  

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

เหตุการณที่เกิดขึ้น  ไมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจางไดถูกตองเนื่องจากผู รับจาง
เสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไมครบถวนถูกตอง 

มาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต  

ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท าอยางใกลชิด/ สอบ
ทาน/ก าชับใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ล าดับความเสี่ยง  ล าดับท่ี 2  

(2) ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมให ความ
เส่ียงเคล่ือนยายไปอยูในระดับท่ียอมไมได 

สถานการณด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

เริ่มด าเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนตองปรับปรุง 
มาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รายละเอียดขอมูลการ
ด าเนินงาน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจางท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 

ผลการด าเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน  นางมยุรา  คณะศาสน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 

สังกัด  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

วันเดือนปที่รายงาน  31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  4 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน  

การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ 

เหตุการณที่เกิดขึ้น  การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจายเงินไมครบถวน 

มาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต  

ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท าอยางใกลชิด/ สอบ
ทาน/ก าชับใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ล าดับความเสี่ยง  ล าดับท่ี 2  

(2) ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมให ความ
เส่ียงเคล่ือนยายไปอยูในระดับท่ียอมไมได 

สถานการณด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

เริ่มด าเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนตองปรับปรุง มาตรการ
ใหกระชับ รัดกุม และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดขอมูลการ
ด าเนินงาน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ของ 
อปท. พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด  ความถูกตองของการเบิกจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 90 

ผลการด าเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน  นางมยุรา  คณะศาสน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 

สังกัด  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

วันเดือนปที่รายงาน  31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  5 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน  

การเบียดบังทรัพยสินหรือเวลาของทางราชการไปใช ประโย
ชนสวนตนหรือผูอื่น  

- การน ารถราชการไปใชโดยไมขออนุญาตและใชรถราชการ ออกนอก
เขตโดยไมไดรับอนุญาต 

เหตุการณที่เกิดขึ้น  การใชรถราชการไมเปนไปตามระเบียบท่ีก าหนดไวใชรถไมขอ อนุญาต 
และใชรถออกนอกเขตโดยไมไดรับอนุญาต 

มาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต  

1. จัดท าสมุดควบคุมการใชรถ /การควบคุมตรวจสอบ 2. 
ก าหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ  
3. ออกค าส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบการใชรถดูแลรถยนต 4. 
ตรวจสอบไมลรถยนตตอจ านวนการปฏิบัติหนาท่ี 

ล าดับความเสี่ยง  ล าดับท่ี 2  

(2) ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมให ความ
เส่ียงเคล่ือนยายไปอยูในระดับท่ียอมไมได 

สถานการณด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

เริ่มด าเนินการไปแลวบาง แตยังไมครบถวนตองปรับปรุง 
มาตรการปองกันการทุจริตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รายละเอียดขอมูลการ
ด าเนินงาน  

- จัดท าค าส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ี  

- จัดท าระเบียบการใชรถ 

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องรองเรียนการน ารถยนต ไปใชโดยไมขออนุญาต และใช
รถยนตราชการ ออกนอกเขตอนุญาต 

ผลการด าเนินงาน  ไมมีเรื่องรองเรียน 

ผูรายงาน  นางสาวสุจรรยา คุมทอง หัวหนาส านักปลัดเทศบาล 

สังกัด  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

วันเดือนปที่รายงาน  31 มีนาคม 2565 

 


