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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองสระแก้ว 
ประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

              1.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
              2.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
              3.ด้านความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
โอกาส/ความเสี่ยง 1.เป ็นความเส ี ่ยงเน ื ่องจากไม ่มี ผ ู ้อำนวยการกองคล ัง ท ี ่ เป็น

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าหน้าที่กองคลัง ส่งผลให้ขาดการควบคุม
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน ซึ่งอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย  
2.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการับโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู ้รับ
และอาจทำใหบุ้คคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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ผลการดำเนินงาน 1. กำหนดแผนอตัรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
2.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 
3. เสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของ
ผู ้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการ
ขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ
ฯ เป็นต้น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน 1. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .405.2/ว199 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของ
รฐั โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
1.1) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้
รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบ
ในการทำหน้าที่พนักงานขัอรถยนต์ และเพ่ิมเติม 
ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู ้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการ
ควบคุมการสั่งใช้การสั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
สถานที่กำหนดไว้ 
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 2. เสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรม และการป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบให้บ ุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
1.) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2.) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.) มาตรการตรวจสอลการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง การจดัซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

โอกาส/ความเสี่ยง - เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื ้อจัดจ้าง
ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิด
ความผิดพลาดได ้

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน 1. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. เสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรม และการป ้องก ันและ
ปราบปรามการท ุจริตและประพฤต ิมิชอบให ้บ ุคลากรใน
หน่วยงาน เพื ่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส ่วนตนใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
1.) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
4.) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5.) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6.) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
7.) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

 
 


