
(ตัวอย่างการรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต) 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลน้ าสวย 

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การย   ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางราย น าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้งานส่วนตัวที่บ้าน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 

2.การเสริมสร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจ าทุกวัน 
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่......................................... 
2. จักท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของ
ราชการ ค าสั่งที่........../2565 
3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบวัสดุ 
4. เวรรักษาการณ์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นประจ าทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร  

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 

 

 



การรายงานการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลน้ าสวย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจจะน ารถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ ามันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติม

น้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - ออกประกาศก าหนดหลัดเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของราชการ 

- ก าหนดให้ผู้ใช้รุยนต์ต้องท าบันทึกขอใช่รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง 
- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ ามันทุกเดือน 
- ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ ามัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ ามัน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  - จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของทางราชการ 
- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางท าบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 
- จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
- มีการตรวยสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ ามันทุกเดือน 

ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฎเรื่องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเบียดบังเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกวันและ
ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง 
- มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 
- จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มี จ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต 
ผู้รายงาน                       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล ถ่ายเอกสารเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับ

งาน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะน ากระดาษของทางราชการ

ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต้องก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย 
หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- ท าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส านักงาน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการใช้และการยืม 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- มีการท าบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุส านักงานก่อนทุกครั้ง 
- มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จในการจัดท าสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่
ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจ านวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร 

ผลการด าเนินงาน กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ผู้รายงาน                       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ืองานส่วนตัวในเวลาราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -ก าหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ 
ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  - มีเจ้าหน้าที่ก าหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงาน 
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ 

ตัวช้ีวัด หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผู้รายงาน                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การขออนุมัติ/ อนุญาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่การรับ

ผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์เทศบาลต าบลน้ าสวย  
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เร่ืองการรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบตัิตามคู่มือผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
- ค าสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
- เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั สร้างความตระหนัก ย้ าเตือนในที่ 
ประชุม ทุกๆ เดือน 
- ก าชับให้ปฏิบตัิงานตามคู่มือ 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ลงโทษอยา่งจริงจัง 
- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอยา่งในทางที่ถูกต้อง และ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดบัต้องยึดมัน่ในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเปน็ 
ธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนือ่ง 
     เร่ิมด าเนินการไปแล้วบา้ง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - มีการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 
- มีค าสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- ผู้บริหารได้ก าชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษ
อย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด ความส าเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง 
ผลการด าเนินงาน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทจุริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมู่บ้าน 
ผู้รายงาน                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด  ศบ ล 
วันเดือนปีที่รายงาน 31  มีนาคม  2565 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1. การใช้อ านาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาท่ีสูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้
มาตรฐาน 
๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 
๔. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่
เกิน 50,000 บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจน ามาซึ่งผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ก าหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ 
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR 
- ท าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ 
บทลงโทษ 
- ก าหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การท างานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
- จัดท ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 
- จัดท าแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานก าหนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากท้ังบุคลากรภายในหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะ
เกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม 
เพ่ือมาท าหน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดท าบัญชี
รายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียง
ตามล าดับ 
- จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพ่ือลดดุลพินิจ 
- จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการ
จัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ 
ไป 
- จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ 
- ออกระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเสนอชื่อเพียงรายเดียว 



- จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่ 
เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลด
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - มีการท าหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต 
บทลงโทษ 
- ได้จัดท ามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้ข้าราชการยึดเป็นใน
การปฏิบัติราชการ 
- ได้จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่
ไมเ่สี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช้ีวัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รายงาน                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 31  มีนาคม  2565 

 

 
 

ลงชื่อ                                     ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย) 
                                               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รับรอง 
นายโสภณ  อริยะสุข 

นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย 
 

 

 
 



 


