
 

ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริตของ

เทศบาลตำบ

 ประจำป"งบประมาณ พ.ศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การปฏิบัตหิน�าที
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน 

การปฏิบัตหิน�าท่ี 

เหตุการณ ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

การเรยีกรับเงิน ทรัพย�สิน

มาตรการป&องกันเพ่ือไม)เกิดการ
ทุจริต 

1. 
เคร�งครดั
2. 
ส�วนท�องถ่ินให�กับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา ท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน
3
ประกาศเผยแพร�
4
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง หลักเกณฑ�
ธรรมจรรยา ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ประโยชน�อ่ืนใด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการให�หรอืรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ พ

ระดับของความเสี่ยง กลาง
สถานะการดําเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻

�

◻

◻

◻

รายละเอียดข,อมูลการดําเนินงาน ๑
๒
ประกาศเผยแพร�
๓

ตัวชี้วัด จํานวน
ผลการดําเนินงาน ยังไม�มีเรื่องร�องเรียน
ผู,รายงาน หน�วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริตของ 

บลสันป%าม&วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ศ. 256๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ

 
การปฏิบัตหิน�าทีโดยการทุจริต 
การปฏิบัตหิน�าท่ี ท่ีมีการเรียกรบัเงิน ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืน

การเรยีกรับเงิน ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนๆ จากผู�มีส�วนได�เสียภายนอก

1. ผู�บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
เคร�งครดั  
2. จัดกิจกรรมฝ:กอบรม ส�งเสริมด�านคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมให�ความรู�
ส�วนท�องถ่ินให�กับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา ท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน
3. ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสจุริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ
4. การรบัทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป=องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ื
ธรรมจรรยา ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ และแนวทางเก่ียวกับการรับของขวัญหรือ
ประโยชน�อ่ืนใด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการให�หรอืรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2544 โดยให�ยึดถือแนวดังกล�าวอย�างเคร�งครัด
กลาง 

◻ ยังไม�ได�ดาํเนินการ 
� เฝ"าระวัง และตดิตามต�อเน่ือง 

◻ เริ่มดําเนินการไปแล�วบ�าง แต�ยังไม�ครบถ�วน 

◻ ต�องปรับปรุงมาตรการป"องกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน

◻ เหตผุลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
๑. จัดทําโครงการฝ3กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงกัดเทศบาลตําบลสันป7าม�วง
๒. ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสจุริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ
๓. ประกาศและบังค ับใช�นโยบายไม�รับของขวัญ (No Gift Policy)

จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและเรยีกรับผลประโยชน�
ยังไม�มีเรื่องร�องเรียน 
หน�วยตรวจสอบภายใน 

รอบ ๖ เดือน) 

ท่ีมีการเรียกรบัเงิน ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนๆ จากผู�มสี�วนได�เสียภายนอก 

เสียภายนอก 

ชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย�าง

จัดกิจกรรมฝ:กอบรม ส�งเสริมด�านคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมให�ความรู�เก่ียวกับวินัยพนักงาน 
ส�วนท�องถ่ินให�กับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา ท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 

หารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 

การรบัทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป=องกันและ
การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดย
และแนวทางเก่ียวกับการรับของขวัญหรือ

ประโยชน�อ่ืนใด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการให�หรอืรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ี
โดยให�ยึดถือแนวดังกล�าวอย�างเคร�งครัด 

ต�องปรับปรุงมาตรการป"องกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 

จัดทําโครงการฝ3กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงกัดเทศบาลตําบลสันป7าม�วง 
หารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ

ส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
No Gift Policy) 

ทุจริตและเรยีกรับผลประโยชน� 



 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช�งบประมาณ การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป<นเท็จ เช�น ค�าเช�าบ�าน ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก 

เหตุการณ ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ�าหน�าท่ีขาดความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติงานและอาจก�อให�เกิดการทุจริตเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป<นเท็จ เช�น ค�าเช�าบ�าน ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก 

มาตรการป&องกันเพ่ือไม)เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู�บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 47) พ.ศ.2562และ
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด  
2. จัดกิจกรรมฝ:กอบรม ส�งเสริมด�านคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมให�ความรู�เก่ียวกับวินัยพนักงาน 
ส�วนท�องถ่ินให�กับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา ท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 
3.ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
4. เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายความผดิเก่ียวกับการใช�งบประมาณท่ีมิชอบให�แจ�งเบาะแสต�อ
นายกเทศมนตรี หรือผ�านช�องทางการร�องเรียนการประพฤติมิชอบของ ทต.สันปWาม�วง 

ระดับของความเสี่ยง ต่ํา 
สถานะการดําเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻ ยังไม�ได�ดาํเนินการ 
� เฝ"าระวัง และตดิตามต�อเน่ือง 

◻ เริ่มดําเนินการไปแล�วบ�าง แต�ยังไม�ครบถ�วน 

◻ ต�องปรับปรุงมาตรการป"องกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 

◻ เหตผุลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
รายละเอียดข,อมูลการดําเนินงาน ๑. จัดทําโครงการฝ:กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงกัดเทศบาลตําบลสันปWาม�วง 

๒. ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสจุริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
๓. จัดทําและปรบัปรุงช�องทางการร�องเรียนการประพฤติมิชอบของ ทต.สันปWาม�วง ผ�านเว็บไซต�
หลักของหน�วยงาน 
๔. จัดส�งเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเข�ารับการฝ3กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน ยังไม�มีเรื่องร�องเรียน 
ผู,รายงาน หน�วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช�งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน 

การจัดซ้ือจัดจ�างและการตรวจรบัท่ีเอ้ือให�ผู�ประกอบการรายใดรายหน่ึง 

เหตุการณ ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ�าหน�าท่ีมีการเอ้ือประโยชน�ให�กับผู�รับจ�างรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเสนอผลประโยชน�ส�วนตนให�กับ
เจ�าหน�าท่ี 

มาตรการป&องกันเพ่ือไม)เกิดการ
ทุจริต 

1. ผู�บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องและระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครดั  
2. จัดกิจกรรมฝ:กอบรม ส�งเสริมด�านคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมให�ความรู�เก่ียวกับวินัยพนักงาน 
ส�วนท�องถ่ินให�กับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา ท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 
3.ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
4. เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายความผดิเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างหรือตรวจรบังานจ�าง ท่ีมิ
ชอบให�แจ�งเบาะแสต�อนายกเทศมนตรี หรือผ�านช�องทางการร�องเรียนการประพฤตมิิชอบของ 
ทต.สันปWาม�วง 

ระดับของความเสี่ยง กลาง 
สถานะการดําเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

◻ ยังไม�ได�ดาํเนินการ 
� เฝ"าระวัง และตดิตามต�อเน่ือง 

◻ เริ่มดําเนินการไปแล�วบ�าง แต�ยังไม�ครบถ�วน 

◻ ต�องปรับปรุงมาตรการป"องกันการทุจริตให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 

◻ เหตผุลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
รายละเอียดข,อมูลการดําเนินงาน ๑. จัดทําโครงการฝ:กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงกัดเทศบาลตําบลสันปWาม�วง 

๒. ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสจุริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
๓. จัดทําและปรบัปรุงช�องทางการร�องเรียนการประพฤติมิชอบของ ทต.สันปWาม�วง ผ�านเว็บไซต�
หลักของหน�วยงาน 
๔. จัดส�งเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเข�ารับการฝ3กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างหรือตรวจรับงานจ�าง 
ผลการดําเนินงาน ยังไม�มีเรื่องร�องเรียน 
ผู,รายงาน หน�วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. จัดทําโครงการฝ3กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงกัดเทศบาลตําบลสันป7าม�วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสจุริตในการบริหารงานและการเป<นองค�กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
ให�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส�วนได�เสียภายนอกรับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓. ประกาศและบังค ับใช�นโยบายไม�รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. จัดทําและปรบัปรุงช�องทางการร�องเรียนการประพฤติมิชอบของ ทต.สันปWาม�วง ผ�านเว็บไซต�หลักของหน�วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕. จัดส�งเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเข�ารับการฝ3กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และมีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ท่ีกำหนดไว�อย�างสมํ่าเสมอ 

โดยจะมีการทบทวนมาตรการต�างๆในการป=องกันการทุจริตในการประชุมประจําเดือนของพนักงาน
และเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลสันปWาม�วงทุกครั้ง 

 
 


