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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน  เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
1. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน 256๕  
หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     /    1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
          2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
          3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ  
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน 

ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 
โอกาส / ความเสี่ยง -มีการใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด 

ประโยชน์ส่วนตน 
-บุคลากรขาดจิตสำนึก 

มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต -จัดทำคู่มือ 
-จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
      เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้     
      เหมาะสม  
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ  และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน  ดัดแปลง 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ 
สังกัด กองช่าง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปี ที่รายงาน ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 

 



 

๒. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน 256๕  
หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
     /    2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
          3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ  
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง -นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง

นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

โอกาส / ความเสี่ยง -บุคลากรขาดจิตสำนึก 
-บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-นำรถยนต์ไปใช้ไม่ตรงตามใบขออนุญาต 

มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถ ให้ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ส่วนตัว 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
      เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้     
      เหมาะสม  
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
การใช้รถยนต์และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของเทศบาล
ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชารีย์  มากสุริย์วงศ์ 
สังกัด สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปี ที่รายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 



 

 

 

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน 256๕  
หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
          2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
          3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ  
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง

เต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนืออำนาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

โอกาส / ความเสี่ยง -บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ 
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต -กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ำ 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
      เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้     
      เหมาะสม  
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ  และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชารีย์  มากสุริย์วงศ์ 
สังกัด สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปี ที่รายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 



 

 

 
 
๔. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน 256๕  
หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
          2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
          3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ  
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่

จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
โอกาส / ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบ 
-บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ 
-กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอ้ือประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุป
สรรค์ 

มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต -กำกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ให้ปฎิบัติหน้าที่ท่ีเห็นแก่เงิน
หรือพวกพ้องของตน 
 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
      เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้     
      เหมาะสม  
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชารีย์  มากสุริย์วงศ์ 
สังกัด สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปี ที่รายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 



 

 
 
 
๕. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน 256๕  
หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
          2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
          3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ  
              ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ

ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

โอกาส / ความเสี่ยง  
มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต -แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่

อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด 
-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
-จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
      เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้     
      เหมาะสม  
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ  และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางละเอียด  ด้วงทอง 
สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง 
วันเดือนปี ที่รายงาน ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 


