
การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (ส านักปลัดเทศบาล) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - จ านวนโครงการที่มากกว่าสถานะ การคลังและงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
- จ านวนโครงการที่มากท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต -การประชาสัมพันธ์บริหารการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้น า
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการ
จัดท าแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
-ใช้กลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการ
รวบรวมจัดท าแผน พิจารณาแผน ในการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน -การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน เพ่ือน าโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 

ตัวชี้วัด -จ านวนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 

ผลการด าเนินงาน -ด าเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้รายงาน นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล (รักษาการหัวหน้าส านัก
ปลัด)  

สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (ส านักปลัดเทศบาล) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีบ่อยครั้ง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เทียบเคียงกับ
งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้สามารถต้ัง
งบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจ านวนครั้งในการขอ
โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณ
รายจ่าย 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เทียบเคียงกับ
งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด การลดลงของจ านวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ผลการด าเนินงาน การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาศแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามี
จ านวนครั้งใกล้เคียงกัน 

ผู้รายงาน นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล (รักษาการหัวหน้าส านัก
ปลัด)  

สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (ส านักปลัดเทศบาล) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดท าเอกสารการ

จัดซื้อ จัดจ้าง 
2.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น 
การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
4.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.การก ากับดูแลตรวจสอบจากหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

ตัวชี้วัด การด าเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจ าปีจาก สตง. 
ผู้รายงาน นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล (รักษาการหัวหน้าส านัก

ปลัด)  
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 

 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (ส านักปลัดเทศบาล) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสร้างความรู้เกีย่วกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 

2.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.การก ากับดูแลตรวจสอบจากหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

ตัวชี้วัด การด าเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจ าปีจาก สตง. 
ผู้รายงาน นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล (รักษาการหัวหน้าส านัก

ปลัด)  
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองคลัง) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดท าเอกสารการ

จัดซื้อ จัดจ้าง 
2.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น 
การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
4.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.การก ากับดูแลตรวจสอบจากหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

ตัวชี้วัด การด าเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผลการด าเนินงาน ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจ าปีจาก สตง. 
ผู้รายงาน นางมะลิวัลย์ หินเขียว (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองคลัง) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1.การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภท

และค่าธรรมเนียม 
2.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและ
ค่าธรรมเนียมประจ าวัน 
3.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและ
ค่าธรรมเนียมประจ าปี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1.ต้นขั้วใบเสร็จกับส าเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน 
2.เลขที่ใบเสร็จแต่ละเล่มอาจพิมพ์จ านวนฉบับที่ติดเล่มกับเลขที่
ไม่ตรงกัน 
3.การบันทึกบัญชีการรับ – การจ่ายใบเสร็จไม่ถูกต้อง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ 
2.ก ากับดูแลตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้
ถูกต้องครบถ้วน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ 
2.ก ากับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับส าเนา
ใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งการน าเงินส่งคลัง 

ตัวชี้วัด 1.การรับ – จ่ายใบเสร็จค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทกับ
ต้นขั้วใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน 

ผลการด าเนินงาน -ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินบัญชีประจ าจาก 
สตง. 

ผู้รายงาน นางมะลิวัลย์ หินเขียว (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองช่าง) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม การประมาณการก่อสร้างและการก าหนาดราคากลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและก าหนดราคากลาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1.ราคาวัสดุบางรายไม่มีในพาณิชย์จังหวัด 
2.การก าหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ
ก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์ที่มี
ส านักงานใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
2.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่
สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี
ข้อมูลคาราเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและใช้
ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงท่ีมี
ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ โดยใช้
ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุ
ก่อสร้างดังกล่าว 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน
ท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมาก
ที่สุด 

ตัวชี้วัด 1.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง. 
ผลการด าเนินงาน -การประมาณการก่อสร้างและการก าหนดราคากลางเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ผู้รายงาน นายโยธิน จอมสวรรค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองช่าง) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
อ่ืน  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน -การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น -การเสนอโครงการซ้ าซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต -การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือลดการเสนอซ้ าซ้อน 
-การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยืนยันข้อมูล
ก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อน 
พิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน 

ตัวชี้วัด การไม่ปรากฏโครงการซ้ าซ้อนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน 
ผลการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ผู้รายงาน นายโยธิน จอมสวรรค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองการศึกษา) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน -การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก่อจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

ราชพัสดุ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และกาจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ
ศพด. ในสังกัด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น -การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดท าเอกสารการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
-มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการ
ยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นตน 
-เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
-ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต -มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับมี
การควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระเบียบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีแผนติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
-มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
และบูรณาการการท างานอย่างมีระบบ 
-การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน -การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 1.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง. 



ผลการด าเนินงาน 1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้
และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รายงาน นายกิตติธัช ตะโนรี(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

สังกัด กองการศึกษา 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (กองสาธารณสุข) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
โครงการ/กิจกรรม -การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการฆ่า

สัตว์การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน -การยักยอกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม พรบ.

ควบคุมการฆ่าสัตว์การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มีการตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการทุกรายการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกัน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ 
2.จัดหาเจ้าหน้าที่คนอ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานแทนหรือ
สับเปลี่ยนกันท างาน 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการการทุจริตให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………… 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน -มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดย
เคร่งครัด 

ตัวชี้วัด -จ านวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 

ผลการด าเนินงาน -ยังไม่มีผู้ร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน (ผู้อ านวยการกอง

สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) 
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
วันเดือนปีที่รายงาน 11 มีนาคม 2565 

 


