
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

1. เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามค าขอ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2.นายตรวจเขต ตรวจสอบผังบริเวณตามแบบท่ีขอกับสภาพจริง 
ในสนามว่าถูกต้อง หรือไม่ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง ตรวจพิจารณาแบบแปลน แผนผัง  
และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีงาน 
และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และกฎกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ปลัดเทศบาล ตรวจพิจารณาแบบแปลน แผนผัง  
และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
งาน ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ของกองช่างมาแล้วสรุปความเห็น 
เสนอให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ ตรวจพิจารณาแบบแปลน 
แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ  
ของกองช่างมาแล้ว เพ่ือพิจารณาสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ 
ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง  
2. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อจะได้ผ่านง่าย 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด 
การทุจริต 

1. ผูบ้ังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับค าร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย  
สองคนร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอ านาจและลดโอกาสท่ี
เจ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึ่งจะท าการทุจริต 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารหลักฐาน 
ท่ีใช้ในการย่ืนค าร้องให้ผู้รับบริการทราบ 



4. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีส ารวจ ตรวจสอบทุกครั้ง 
ท้ังก่อนและหลังการขออนุญาต 
5. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในการพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
6. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 
7. จัดท า ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินกร 
 เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าค าสั่ง เร่ืองการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ ค าส่ังท่ี 552/2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินการในการขออนุญาตก่อสร้าง
ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ www.banphokorat.go.th 
และปิดไว้โดยเปิดเผย ณ จุดให้บริการ 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
4. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 

ผู้รายงาน นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เม.ย. 2565 

http://www.banphokorat.go.th/


ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถส่วนกลาง 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ใช้ในหน้าท่ีของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางจากผู้มีอ านาจอนุญาต 
2. ไม่บันทึกการใช้รถตามแบบ 4 ท้ายระเบียบฯ 
3. น ารถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจ า
ต าแหน่ง 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

1. ผู้บริหารวางระบบการควบคุมและการติดตามผลให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง  
โดยเคร่งครัด 
2. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบ
และถือปฏิบัตโิดยเคร่งครัด 
 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินกร 
 เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. มีการติดตาม ควบคุมก ากับดูแลการใช้รถส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 
2. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ ์ประกาศ ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2565 
 

ตัวชี้วัด การใช้รถส่วนกลางเพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นไป 
ตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เม.ย. 2565 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี) 
ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การน าทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. มีการน าวัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 
หรือไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
2. มีการใช้เวลาราชการเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

1. จัดท าทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษา ตรวจสอบทรัพย์สิน 
ของราชการ 
4. รายงานการเบิก - จ่าย การยืมทรัพย์สินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
5. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการใน
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินกร 
 เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้ 
2. ผู้บังคับได้ควบคุม ติดตามการใช้และการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้อง
เหมาะสม 
3. มีการรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบ 
เป็นประจ าทุกเดือน 
4. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สิน หรือเวลาราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เม.ย. 2565 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานของรัฐ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา  
2. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขาย 
หรือผู้รับจ้าง 
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
4. ด าเนินการหรือกระท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง 
หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด  
มีการสอบทานและก าชับเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตามระเบียบ 
โดยเคร่งครัด 
2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซด์ ของกรมบัญชีกลาง,  
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 
 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินกร 
 เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด  
มีการสอบทานและก าชับเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตามระเบียบ 
โดยเคร่งครัด 
2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซด์ ของกรมบัญชีกลาง,  



เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 
 

ตัวชี้วัด 1. ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
2. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ
ภายนอกลดลง 
 

ผลการด าเนินงาน 1. ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
2. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 

 

ผู้รายงาน นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร 
 

สังกัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

วันเดือนปีที่รายงาน 1 เม.ย. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่าย 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  
เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
2. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. การเบิกจ่ายเงินโดยขาดความรู้ความเข้าใจตามระเบียบเบิกจ่าย
ในแต่ละเร่ือง 
2. มีเจตนาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือส่ังการ ก าหนด 
 

มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่เกิดการทุจริต 

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ 
การเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและศึกษาระเบียบสม่ าเสมอ 
2. จัดท าคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงินท่ีชัดเจนอย่างเป็น 
ลายลักษณ์ ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
3. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ 
และลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
4. มีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต 
 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินกร 
 เผ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เร่ิมด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ 
การเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและศึกษาระเบียบสม่ าเสมอ 
2. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ 
และลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการ 



ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3. มีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต 
 

ตัวชี้วัด 1. ข้อร้องเรียนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ
ภายนอกลดลง 
 

ผลการด าเนินงาน 1. ไม่พบข้อร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 

 
ผู้รายงาน นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร 

 
สังกัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เม.ย. 2565 

 
 


