
 

บันทึกข้อความ 
 
 

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

เรื่อง    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 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 

      เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควยเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลท่าม่วง บนเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลท่าม่วง
และประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจ้งบนทึกข้อความนี้ให้แต่ละ ส านัก กอง รับทราบและถือปฏิบัติ 
           

                                                        
                (นางอัญชรี  สังข์ชัย) 

                   เจ้าพนักงานธุรการ 
ความเห็น            

                                                               
      (นายวีระศักดิ์  นามสง่า) 
           หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็น            

                                      
ว่าที่ร้อยตรี 

       (วิฑูร   บุญละคร) 
         ปลัดเทศบาล                         
ค าสั่งของนายกเทศบาลต าบล           

                                                                  
      (นายนิมิตร    สุทธิประภา) 
               นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

 
ที ่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 
การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการ 

ทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า 

มาก 
กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

1.  การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

- การน า
รถยนต์ของ
เทศบาลไปใช้
เรื่องส่วนตัว 
- การน าวัสดุ
อุปกรณ์ของ
หน่วยงานไป
ใช้เพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง 

- ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
- ขาดการแบ่งแยก
ทรัพย์สินส่วนตัว
และทรัพย์สินของ
ราชการ 
- ขาดจิตส านึกใน
การรักษาหรือหวง
แหนทรัพย์สินของ
ราชการ 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

  /    1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. ผู้บังคับบัญชาควร
มีการควบคุมและ
ติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
ปลุกจิตส านึกที่ดีใน
การใช้ ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยแยกให้
ขาดจากทรัพย์สิน
ส่วนตัว 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

 



ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 
การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการ 

ทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า ต่ า 

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

2.  การรับ
ผลประโยชน์
ต่างๆ 
(Accepting 
benefits) หรือ
สินบน 

- การรับ
ของขวัญจาก
บุคคลอื่น
เพ่ือให้บุคคล
นั้นได้รับ
ผลประโยชน์
จากองค์กร 

- ขาดจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นส าคัญ 

- ประกาศเทศบาล
ต าบลท่าม่วงเรื่อง 
“ขอความร่วมมือ 
งดรัด งดให้ 
ของขวัญ ของ
ก านัลทุกชนิด ของ
พนักงานเทศบาล 
และเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลท่า
ม่วง” 

 /      1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 
อาจมีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 
การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการ 

ทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า ต่ า 

มาก 
กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

3.  การจัดซื้อจัด
จ้าง 

- การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ 
(Specification) 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
- การเลือกผู้รับ
จ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เป็นบุคคลเดิม
ทุกโครงการ 
- การเรียกรับ
เงินทอนจาก
การจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
ขององค์กร 

- ขาดจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นส าคัญ 
- ผู้กระท าผิดมี
ปัญหาทางการเงิน 
-ปฏิบัติจนเป็น
ความเคยชินไม่มี
ความละอายต่อ
การกระท าผิด
ดังกล่าว 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- ประกาศเทศบาล
ต าบลท่าม่วง เรื่อง  
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าม่วง 
พนักงานครูและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลท่า
ม่วงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

   /    1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
ที่
เกี่ยวข้อง 

 


