
 
 

ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  



 
 

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

1 

 กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.การกำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบตัิ
ทางด้านเทคนิค
ไม่เหมาะสม เกิน
ความจำเป็น 
2.การผูกขาดใน
การจัดซื้อสินค้า
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงกับ
รายใดรายหนึ่ง 

1.การขาด
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุโดยตรง 
2.การรู้จักสนิท
กับผู้ค้า 
3.ผูร้ับผดิชอบ
งานพัสดุขาด
ความชำนาญ
งาน 
 

1.ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
2.มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการตรวจสอบ
บุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

   √    1.ผู้บังคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและ
กำชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2.การจดัหาบุคลากร
ผู้ที่มีความชำนาญงาน
โดยตรงมาปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
3.ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพิ่มเตมิ 
4.ให้ภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมใน
กระบวนการจดัซื้อจัด
จ้าง 

1.จำนวนความ
ผิดพลาดใน
การจัดซื้อจดั
จ้างลดน้อยลง
หรือไมม่ี โดย
วัดจากการ
ไม่ได้รับการ
ทักท้วงหรือ
ท้วงติงจากท้ัง
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายในและ
หน่วย
ตรวจสอบจาก
ภายนอก 
2.ไม่มีข้อ
ร้องเรียนใน
เรื่อง
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอยภายใน



 
 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 
โครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่

เหมาะสม เกินความจำเป็น 
2.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้ากับรายใดรายหนึ่ง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงาน 
3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 
4.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง ระดับ 2-4 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................  

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียด
รอบคอบ 
4.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร 

ตัวช้ีวัด 1.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี 
โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วย
ตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 
2.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินงาน 1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน
และหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 
2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายเกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 มีนาคม พ.ศ.2565 



 
 

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

2 

 การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

1.การนำรถยนต์
ส่วนกลางของทาง
ราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว 
 

1.ผูร้ับผดิชอบใน
งานยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอ 
2.เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบขาด
การควบคุม การ
กำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้รักษารถยนต์ของ
หน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
 

  √     1.ผู้บังคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
3.ปรับปรุงการวาง
ระบบการควบคุมและ
ติดตามผลการใช้
รถยนต ์

1.ไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ใช้รถยนต์เพื่อ
ประโยชนส์่วน
ตน 
2.ไม่มีข้อ
ทักท้วงหรือท้วง
ติงจากหน่วย
ตรวจสอบ
ภายในและ
ภายนอก 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอยภายใน 



 
 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม - 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.การนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี

การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
3.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้
รถยนต์ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง ระดับ 2 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................  

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ตัวช้ีวัด 1.ไม่ได้ร ับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 
2.ไม่มีข้อร้องเรียนในการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ผลการดำเนินงาน 1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน
และหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 
2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน 

ผู้รายงาน นายเกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 มีนาคม พ.ศ.2565 


