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(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 



 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยที่ประเมิน   เทศบาลเมืองทับกวาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
           1. ต้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
           2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
           3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ 
                  ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสด ุ
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ 

หน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจ 
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับใน 
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม 
อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ 
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ 
มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
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 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง
การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
     ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
     ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
     ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
     ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
     ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
         ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับของความเสี่ยง สูงสุด 
สถานะของการดำเนินการจดัการความเสี่ยง     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ 
เหมาะสม 
    เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา 
พัสดุของเทศบาลเมืองทับกวาง 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางละเอียด ด้วงทอง 
สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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    ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยที่ประเมิน   เทศบาลเมืองทับกวาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
          ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
          ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
          ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ 
                 ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัว 

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เขียน 
ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ 
๒. ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๓. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑. ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา 
รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔๐๕.๒/ว 
๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ 
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
     ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
     ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผล 
การใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง 
ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพ่ิมเติม 
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 ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดขอบในการกำกันดูแลการ 

ควบคุมการสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตามสถานที่กำหนดไว้ 
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ 
มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง 
การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
1. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
    ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันป้องปราม การทจริต มีให้เกิดความเสียทายต่อองค์กร 

สถานะของการดำเนินการจดัการความเสี่ยง      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มตำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ 
เหมาะสม 
     เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติดามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ระดับของความเสียง ต่ำ 
ตัวชีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของทาง 

ราชการ 
ผลการคำเนินทาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางละเอียด  ด้วงทอง 
สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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     ๓. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การเดินทางไปราชการ 
         หรือการประชุม อบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยที่ประเมิน     เทศบาลเมืองทับกวาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
           ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
           ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
           ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ 
                  ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
โอกาส/ความเสี่ยง ๑) ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม การกับดูแล ตรวจสอบ 

เรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอย่างใกล้ชิดทำให้เกิด 
ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
๓) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อม 
กำชับถึงโทษจากการทุจริต 
๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานะของการดำเนินการจดัการความเสี่ยง     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ 
เหมาะสม 
     เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ 
มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต 
รวมถึงการกำหนดมาตรการข้ึนมาควบคุม ได้แก่ 
๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
    ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันป้องปราม การทุจริต มีให้เกิดความเสียหายต่อ 
องค์กร 

ตัวช้ีวัด ไม่มีข้อทักทวงจากหน่วยงานตรวจสอบ 
ผลการดำเนินงสน ยังไม่มีข้อทักท้วง 
ผู้รายงาน นางละเอียด  ด้วงทอง 
สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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    4. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
แบบรายงายการประเมินความเสี่ยงการรุจริต ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยที่ประเมิน    เทศบาลเมืองกับกวาง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
           ด้านความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
           ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
           ต้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ 
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

โอกาส/ความเสี่ยง 1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอหรือมี 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
2. กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ใส่ใจถึงความสำคัญของการ 
จัดการอาหารกลางวัน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกันการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีขอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ 
มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง 
การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกนัการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ 
เหมาะสม 
     เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางละเอียด  ด้วงทอง 
สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 


