
 
 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ ๖ เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท า TOR 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่โปร่งใส 

มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1. จัดท ากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย
ค านึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น
กลาง/อิสระของคณะกรรมการ และก าหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง
ของคณะกรรมการ 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท า TOR  (พร้อมให้กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามค าสั่งด้วยความ
เต็มใจ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 
ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวธัญธิดา  ชูด า (นิติกรปฏิบัติการ) 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 7  เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. กระบวนการจัดท าTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจท าให้เกิดการ

ทุจริต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. อาจมีการก าหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น 

 ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจไม่มี
ความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือเข้าข่ายการล๊อคสเปค 

มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1. ก าชับให้คณะกรรรมการก าหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้
ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายว่า
มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรื อไม่ โดยไม่ ให้ เข้าข่าย
การล๊อคสเปก 
2. จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจ
ท าให้เกิดช่องทางทุจริตและแนวทางแก้ไข  
3. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 
4. จัดท ารายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุก
ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
5. จัดท าแผนการสอบทานการจัดท า TOR อย่างเป็นระบบ 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท า TOR  (พร้อมให้กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามค าสั่ง โดย
ความเต็มใจ) 
2. ไดก้ าชับให้คณะกรรรมการก าหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้
ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายว่า
มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ ให้ เข้าข่าย
การล๊อคสเปก 
3. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 
4. จัดท ารายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุก
ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. จ านวนผู้ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับภาครัฐ 
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ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ 
ผู้รายงาน นางสาวธัญธิดา  ชูด า (นิติกรปฏิบัติการ) 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. การควบคุมงานก่อสร้างพร้อมรายงานประจ าวันและสัปดาห์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือขาด

ความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน อาจท าให้งาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดก าหนด และเกิดการ
ทุจริตได ้

มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ควบคุมงาน 
2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดท ารายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน  (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามค าสั่ง โดยความเต็ม
ใจ) 
2. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
แจ้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวกับการควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานช่างผู้ควบคุมงานประจ าวัน/
สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ตัวช้ีวัด 1. ผลการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ 
2. รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 
ผลการด าเนินงาน 1. ยังไม่มีรายงานจากหน่วยตรวจสอบ 

2. ยังไม่มีรายงานการทุจริตใด ๆ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้รายงาน นางสาวธัญธิดา  ชูด า (นิติกรปฏิบัติการ) 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. การขอใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. มีการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 
2. ก าชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเป็นประจ า 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 
2. ก าชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเป็นประจ า 

ตัวช้ีวัด 1. ผลการตรวจสอบรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการจาก
หน่วยตรวจสอบ 
2. รายงานการตรวจการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่น าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 
ผลการด าเนินงาน 1. ยังไม่มีรายงานจากหน่วยตรวจสอบ 

2. ยังไม่มีรายงานว่าตรวจพบการทุจริตใด ๆ 
ผู้รายงาน นางสาวธัญธิดา  ชูด า (นิติกรปฏิบัติการ) 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 
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