
 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน) 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
**************************** 

 
ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ  และถือ

เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม   

เทศบาลต าบลเวียง  ไต้ตะหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล มีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบไต้ และระมัดระวังให้มีการแสวงหา  ประโยชน์การ                  
รับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ 
จึงไต้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖5   โดยส ารวจ คัดเลือกงาน กระบวนงาน จากภารกิจที่
ด าเนินการอยู่ เพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้  อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ    
การบริหารจัดการทรัพยากร  เสร็จสิ้นกระบวนการ และขอรายงานผล การต าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                              

       
 (นายสุธน  บุญทอง) 

                      นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 
(ประเภทผู้มีทักษะ) 
๑. พนักงานตามภารกิจ   จ านวน ๑ อัตรา  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การรับบุคคลที่เป็นเครือญาตหิรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน 

มาดรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการสรรหาและการเลือกสรรอย่างเคร่งครัด  
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้การเป็ดเผยข้อมูลมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได 

ระตับของความเสียง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ).....ด าเนินการแล้วเสร็จ............................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการสรรหาและการเสือกสรรอย่างเคร่งครัด   
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้การเป็ดเผยข้อมูลมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวช้ีวัด ๑. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมีชอบ 
๒. ประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล 
๓. ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล 

ผลการด าเนินงาน ๑ . ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
๒. ได้ประซาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียง 
www.weang.go.th  
๓. ได้ประซาสัมพันธ์แจ้งผลการสรรหาและการเลือกสรรผ่านทางเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลเวียง  www.weang.go.th  
 

ผู้รายงาน นายสมัญญา เพ็ญ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าส านักปลัด 

สังกัด ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเวียง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 12  เมษายน ๒5๖5 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

๑. น ารถราชการไปใช้เพี่อประโยชน์ส่วนตัว หรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ  
๒. จัดท ารายงานการใช้รถราชการที่เป็นเท็จ เพี่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ ามันเชื้อเพลิง 

มาดรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

๑. แจ้งหัวหน้าส่วน/ส านัก/ผอ.กอง ก าซับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
๒. ก าชับพนักงานขับรถทุกคน ต้องจัดท าบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ ๔) ทุกครั้ง 
๓. ก าซับเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องขออนุญาตใช้รถราชการ (แบบ ๓) จากผู้มี
อ านาจ ทุกครั้ง  
๔. มีการก ากับ ติดตาม ดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ระตับของความเสียง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสียง 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ).....ด าเนินการแล้วเสร็จ............................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑. มีการก ากับ ติดตาม ดูแล ให้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติเป็นไป
ตาม ระเบียบฯ 
๒. มีการก ากับ ติดตาม ดูแล ให้พนักงานขับรถ จัดท าบันทึกการใช้รถราชการ 
ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง 
๓. มีการก ากับ ติดตาม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตใช้รถราชการ ตามแบบ 
๓ จากผู้มีอ านาจพร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ ทุกครั้ง 

ตัวช้ีวัด ๑. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) 
๒. บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)  
๓. เกณฑ์การใช้สันเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิง 

ผลการด าเนินงาน ๑. พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติเนินไปตามระเบียบๆ 
๒. พนักงานขับรถ จัดท าบันทึกการใช้รถราชการ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง  
๓. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ตามแบบ ๓ จากผู้มีอ านาจพร้อมแนบ 
หลักฐานการไปติดต่อราชการ ทุกครั้ง 

ผู้รายงาน นายสมัญญา เพ็ญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าส านักปลัด 

สังกัด ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเวียง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 12 เมษายน ๒5๖5 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

โครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การก่อสร้างการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจการจ้างในแต่ละ
โครงการฯ 
 

มาดรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการ
ทุจริต 

1.ผู้ บังคับบัญชา ควบคุมก ากับติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานตรวจสอบรายงานที่ดินปลูกสร้างให้
เป็นปัจจุบัน 
3. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานเพ่ือร่วมกันก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
 

ระตับของความเสียง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสียง 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
□ เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
□ เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้ได้มากที่สุด 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียบรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
 

ผลการด าเนินงาน มีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานเนื่องจากมีปัจจัย
หลายอย่าง เช่น งบประมาณยังไม่ได้จัดสรร 
 

ผู้รายงาน นายศราวุธ  สุวรรณ ต าแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

สังกัด กองช่าง  เทศบาลต าบลเวียง 
 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 12  เมษายน ๒5๖5 
 

 


