
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ       ส ำนักงำนปลัดเทศบำลต ำบลท่ำม่วง     โทร. ๐ ๔๓๖๖ ๕๐๐๐ 
ที่  รอ ๕๘๕๐๑ /             วันที ่  ๑  เมษายน   ๒๕๖๕ 
       

เรื่อง    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 
 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
  

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าม่วง จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
น าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็น
ส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น 

  จากตัวชี้วัดที่ 10 กรป้องกันการทุจริต วัดผลประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ป
ไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1. 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ันตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงโดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าม่วง จึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การับผลประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จึงควรน าประเด็นดังกล่าวมา
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น 

  ส านักปลัด ขอรายงานผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
และเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และปีถัดไปของเทศบาลต าบลท่าม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานในองค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไปและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                             
 

                (นางอัญชรี  สังข์ชัย) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
 



                                           
ความเห็น            

                                                                 
      (นายวีระศักดิ์  นามสง่า) 
           หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็น            

                                      
ว่าที่ร้อยตรี 

       (วิฑูร   บุญละคร) 
         ปลัดเทศบาล                         
ค าสั่งของนายกเทศบาลต าบล           

                                                                  
      (นายนิมิตร    สุทธิประภา) 
               นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง



 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทรุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 1. การน ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

2. การน าวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ าเสมอพร้อม
ทั้งปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ
โดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
/ เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลรักษาสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งเวลาเที่ยง กลางคืน และ
วันหยุดราชการ 
2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ
ตรวจสอบพัสดุ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางภัทรวดี  ทวินันท์ 
สังกัด กองคลัง เทศบาลต าบลท่าม่วง 
วันเดือนปี ที่รายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 



 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์

จากองค์กร 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมี

การสอบทานและก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
/ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกโดยการจัดท าประกาศเรื่อง “ขอความ
ร่วมมือ งดรัด งดให้ ของขวัญ ของก านัลทุกชนิด ของพนักงาน
เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าม่วง” 
2. จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่างๆ  
(Accepting benefits) 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางอัญชลี  สังข์ชัย 
สังกัด ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าม่วง 
วันเดือนปี ที่รายงาน 1 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 1. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อมได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
2. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ 
3. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครรุภัณฑ์ต่างๆขององค์กร 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. จัดส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
/ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าใกล้ชิดมี
การสอบทานและก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. จัดส่งบุคลการผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางภัทรวดี  ทวินันท์ 
สังกัด กองคลัง เทศบาลต าบลท่าม่วง 
วันเดือนปี ที่รายงาน 1 เมษายน 2565 

 


