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ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 
 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคำขอ แต่รับ

เร่ืองไว้ 
2. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชนน์ั้น 
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น  
การรับเงิน การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์จากผู้ขออนุญาต  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผูบ้ังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 
2. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  *จัดทำมาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน 
  *จัดทำประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *จัดทำประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
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๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   ๓.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงาน  
   ๓.๓)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   ๓.๔)  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
   ๓.5) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๓.6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการพิจารณาอนุมตัิอนุญาต  
การรับเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพนิิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี

โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอ้ือประโยชน์เช่น หัวหน้า
หรือจนท.พัสดุ เลือกซ้ือร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น เครือญาติ
หรือร้านที่ตนเองประสาน ด้วยได้ง่าย 
2. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชนน์ั้น 
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
เช่น การรับเงิน การรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพื่อ 
เอ้ือประโยชน์จากผู้ขออนุญาต  
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อภาคเอกชนใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อยา่งไม่เหมาะสม 
อาจมีการเอ้ือประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีด
กัน หรือการสร้างอุปสรรค 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการสอบทานและกำชบัให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏบิตัิการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งต่อผู้บริหาร  
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา  
5. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อ่ืนใด 
6. กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏบิัติตามระเบียบหรอื
หนังสือสั่งการ 
7. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบ 
บุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง 
  *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน 
  *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
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สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   4.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
   4.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงาน  
   4.๓)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   4.๔)  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
   4.5)  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   4.6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงนิ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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3. การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับเงนิภาษีหรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ส่งให้กับ 

การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว 
2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผล ประโยชน์  เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เสีย
ภาษี หรือผู้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏบิัติตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 
2. ตรวจสอบการนำส่งเงินให้ตรงกับสำเนาใบเสร็จรับเงนิ 
3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  *มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. กำหนดอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ โดยรับโอน
ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เมื่อ
เดือนมีนาคม 2565  
3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
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คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   4.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
   4.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินงาน  
   4.๓)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   4.๔)  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
   4.5) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   4.6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณ 
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ

หรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชนส์่วนตวั 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหวา่ง 

การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
2. เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือมีการ นำเงินงบประมาณ ไปใช้ประโยชน ์ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัตงิาน
อย่างใกล้ชิด 
2. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง  
3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 
  *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบ 
บุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง 
  *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน 
  *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
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3. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/                
ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี ้
   3.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
   3.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ 
ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ  
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   4.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   4.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   4.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   4.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   4.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   4.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   4.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด จำนวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ 
เป็นต้น  
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตาม หรือ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์ส่วนกลาง ของทางราชการไปใช้เพื่ อ 
ประโยชน์ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัตงิาน
และการใช้ทรัพย์สนิของราชการอย่างใกล้ชิด 
2. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 
  *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบ 
บุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง 
  *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน 
  *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 
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รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
3. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/                
ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
   3.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
   3.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ 
ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ  
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ
กำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม  
   4.1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   4.2) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
5. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
6. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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6. การรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการ รับใน

โอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ
ให้กันตาม มารยาท ที่ปฏิบตัิกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิด ความคาดหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้
บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได ้

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัตงิาน
อย่างใกล้ชิด 
2. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง  
3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 
  *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบ 
บุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง 
  *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ
บริหารงาน 
  *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานะของการดำเนินการจดัการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
2. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
3. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  
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