
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6)  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีเลือกซื้อร้านท่ีสนิทหรือรู้จักคุยได้ง่าย 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ปรับเปล่ียนร้านค้าการจัดซื้อวัสดุ  

2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
3. มีข้ันตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 
4. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2566 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 

ระดับความเสี่ยง ค่อนข้างต่ า  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้ว 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
2. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2566 
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เมษายน 2566 

 
 

 



แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6)  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน รถ ไป

ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการท่ีชัดเจน 
2. มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
3. มีกระบวนการสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับความเสี่ยง ต่ า  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้ว 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
2. จัดท าทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการทุกส่วนราชการ 
3. ก าหนดเวรรักษาการณ์ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางเป็นประจ า 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้

ส่วนตัว 
สังกัด กองคลัง  เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6)  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเลือกปฏิบัติต่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ โดยไม่เป็นธรรม 

เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ของบุคลากร 

ระดับความเสี่ยง ต่ า  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ด าเนินการแล้ว 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
2. จัดท าช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการเลือกปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6)  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอก เจ้าหน้าท่ี

ถูกจูงใจหรือจะจูงใจเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบโดยการเสนอของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ท่ีมาติดต่อราชการ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
2. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับ ของขวัญ ของก านัล 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ชองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2563 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
4. เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ต่ า  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ด าเนินการแล้ว 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................  

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของทางหน่วยงาน 
2. จัดท าคู่มือและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. จัดท ามาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
วันเดือนปีที่รายงาน 1 เมษายน 2566 

 



แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  มีผู้รับบริการท่ีจะมีการขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตขุดดิน
ถมดิน ยื่นขออนุญาตเ จ้าหน้า ท่ีอาจจะมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบค ุม อย ่างใกล้ช ิด ไว ้วางใจ   
2. เจ้าหน้าท่ีมี ปัญหาทางการเงิน  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบั ติตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขอ
อนุญาตอย่างเคร่งครัด  

ระดับของความเสี่ยง  ปานกลาง  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ตัองปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................  

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนญุาต 

ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนญุาต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖6  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต : ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มีนาคม ๒๕๖6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับความ
โปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  การเล่ือนต าแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้าย
ข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม  

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบรรจุและแต่งต้ัง การโอน การย้าย 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจท าให้เกิดการทุจริต/เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  ควบคุม ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบั ติ เกี่ยวกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการรับ 
เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด  

ระดับของความเสี่ยง  ปานกลาง  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง   ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มมีการด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ตัองปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ  
     เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

ตัวชี้วัด  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนญุาต/อนมุัติ  
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๖ 

 


