
แบบรายงานผลการด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองเดชอุดม 

อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม 

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖4 – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม 
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 

การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง 

มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด และก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ระดับความเสี่ยง ต  า 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื อง 
 เริ มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ งขึ้น 
 เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ)........................................ 

ตัวช้ีวัด การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์  
ผู้อ านวยการกองคลัง 

สังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม 

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม 
โครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุมัติ/อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินตามล าดับค าขอ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

เจ้าหน้าที ที ท าหน้าที มีความอคติ ล าเอียง ในการ
ปฏิบัติหน้าที  

มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต ๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ระเอียดชัดเจน 

๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที ในหน่วยงานได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. ก าชับให้เจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบเสนอเรื อง
ตามล าดับ 
๔. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  

ระดับความเสี่ยง ต  ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื อง 
 เริ มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ งขึ้น 
 เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ)........................................ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการจออนุมัติ อนุญาต 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์ (หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล) 

สังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม 

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม 
โครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื อประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น น ารถยนต์ของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปใช้ในกิจกรรม

ของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป 

มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ดูแลอย่าง 

ใกล้ชิด และก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

    2.ด าเนินการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ
พิจารณา อนุญาต ก่อนน าทรัพย์สินราชการไปใช้ 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ระดับความเสี่ยง ต  ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื อง 
 เริ มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้
เหมาะสมยิ งขึ้น 
 เหตุผลอื นๆ (โปรดระบุ)........................................ 

ตัวช้ีวัด รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่าย
ค่าน้ ามัน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์ (หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล) 

สังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 


