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คํานํา 
 

  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ 
ตางๆที่หาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองการการทุจริต คือการ
แกปญหา การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุก
องคกร ที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยเปนหลักประกันในระดับ
หนึ่ง ไดวาการดําเนินการขององคกร จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไม
มีการนําเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปน
สวนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงาน ภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรัฐรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 69 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบที่ก าหนดใหทุกสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบได 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือใหหนวยงานม ี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่ง
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
      
                                        สํานักปลัด 
                           เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจน บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มี อยูในปจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค  
สําคัญ เพ่ือใหการบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติ ทําใหแนวโนมการทุจริตในทองถ่ินหลายแหงเพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็น ดังนี ้
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมาย ท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบที่ไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน
อีกโอกาสหนึ่งที ่ทําใหเกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน 
สังคมปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะ การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบ ความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้  
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่ เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาด
ในโครงการ กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง 
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ ใหกับตนเองและครอบครัว  
 6) กาขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ 
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม  
 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด 
เห็นวาการ ทุจริตเปนวิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2.การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกนัระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือลด 
มูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงใกลชิดกับการทุจริตกลาวคือ 
ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด  
ก็ยิ่งม ีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
 การวิเคราะหความเสี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ในครั้งนี้ไดนําเอาความเสี่ยงตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of SpvosoringOrganization of the 
Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และสามารถกําหนดมาตรการแนว
ทางการปองกันยับยั้งการทุจริต หรือปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผดิวินัยของเจาหนาที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย 
 การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการและการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม โดยวิเคราะหเพ่ือให 
ทราบปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ  
 2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  
 3) การปฏิบัติหนาที่โดยขาดความคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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3. การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือ กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3.1 การพิจารณาเหตุการณ /พฤติการณ ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอ
การทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน สวนรวม  
      - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะหาประโยชนแกตนเองและ พวกพอง  
      - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางเหมาะสม คือ มีการ
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค  
      - กระบวนการนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชน  
      - กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 การพิจารณาปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรอืกระตุนใหเกิดการทุจริต  
      - การรับ การจายเงิน  
      - การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน  
      - การกําหนดคณุลักษณะพัสดุการกําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคา  
      - การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธ ิ 
      - การตรวจรับพัสด ุ 
      - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  
      - การนําทรัพยสินสวนราชการไปใชประโยชน  
      - การบริหารงานบุคคล เชน การคัดเลือกเขารับราชการ  
 3.3 การพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง แบงออกเปน 7 ระดับ  
      - ไมมีความเสี่ยง  
      - ความเสี่ยงต ามาก  
      - ต่ํา 
      - ความเสี่ยงระดับกลาง  
      - ความเสี่ยงสูง  
      - ความเสี่ยงสูงมาก  
      - ความเสี่ยงสูงที่สุด 
 3.4 มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ ขั้นตอน/ 
กระบวนการ  
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจม ี
ผลกระทบ/กระตุน 
ใหเกิดการทุจริต  

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 

 
ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการ
ปองกันเพ่ือ
ไมใหเกิด
ความเสีย่ง 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไมม ี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. กิจกรรมดาน 
การจัดซื้อจดั 
จางและงาน 
พัสด ุ

กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจาง ไม 
เปนไปตาม 
ระเบียบ 

1.เจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงานดาน
การ จัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานยัง
ขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนใน การ
ปฏิบัติงาน 2.
ระเบียบและ 
หนังสือสั่งการมี
การ เปลีย่นแปลง
อยูเสมอ ท าให
ผูปฏิบัติงานม ี
ความรูความเขาใจ
ที ่ไมชัดเจน 

การจัดซื้อจดัจาง
ไม เปนไปตาม
ระเบียบ เนื่องจาก
มีความตองการ
เรงดวน ตาม
หนังสือสั่งการ 
แจงมาให 
ดําเนินการและม ี
ความตองการใช 
พัสดุครภุัณฑหรือ 
การจางท่ีเรงดวน 
ทําใหกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจางไม 
เปนไปตามที ่
ระเบียบกําหนด 

1.พ.ร.บ.การ 
จัดซื้อจัดจาง 
และการ 
บริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
2.การแจง 
เวียนหนังสือ 
ราชการ 
หนังสือสั่งการ 
และระเบียบ
ที ่เก่ียวกับ
งาน ดานพัสดุ
ให เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 
ผูบังคับบัญชา 
และผูบริหาร 
ไดรับทราบ 
อยางทั่วถึง 

       ใหหนวยงาน
เจาของ 
งบประมาณ 
กําชับและ 
ตรวจสอบ 
เอกสารกอน
จะดําเนินการ
ขออนุมัติและ  
ดาเนินการ 
จัดซื้อจัดจาง 
และเอกสาร 
ประกอบการ 
จัดซื้อจัดจาง 
อยางละเอียด 
รอบคอบ
กอนที ่
จะเสนอ 
ผูบังคับบัญชา 

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
เก่ียวกับ 
การจัดซื้อ 
จัดจาง
ของ 
หนวยงาน 
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ที ่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ  
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจม ี
ผลกระทบ/

กระตุน ใหเกิดการ
ทุจริต  

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 

 
ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการ
ปองกันเพ่ือ

ไมใหเกิดความ
เสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไมม ี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

     3.มีการ 
ติดตอสื่อสาร 
ระหวาง 
หนวยงาน 
ภายในองคกร 
เพ่ือวางแผน 
การจัดซื้อ  
จัดจางให 
เปนไปดวย 
ความถูกตอง 

         

2. กิจกรรมการ 
ขออนุญาต 
กอสราง
อาคาร 

การเรยีกรับเงิน  
คาสินบนในการ 
อนุญาตใหกอสราง
อาคาร 

1 บุคลากรท่ี 
รับผิดชอบงาน 
ดานการรบัเรื่อง
ขออนุญาต
กอสรางอาคาร 
มีจํานวนนอย 

1.ผูยื่นคําขอ 
อนุญาต
ดําเนินการ
กอสรางอาคารไป
กอนแลวจึงมา
ขอรับอนุญาต
ภายหลัง  
 

1.พ.ร.บ. 
ควบคุมคุม 
อาคาร พ.ศ. 
2522 และที ่
แกไขเพิ่มเติม 
2กฎกระทรวง 
ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.ควบคุม 
อาคาร  
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ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ  
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจม ี
ผลกระทบ/

กระตุน ใหเกิดการ
ทุจริต  

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 

 
ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการ
ปองกันเพ่ือไมให
เกิดความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไมม ี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

    2.การปลูกสราง 
อาคารไมเปนไป 
ตามแบบที่ไดรับ 
อนุญาตใหปลูก 
สราง  
3.ผูขออนุญาต 
เสนอให
คาตอบแทน 

ในการ อนุญาตให
กอสราง 

3.เจาหนาที่ 
ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ
กฎหมายที ่
เก่ียวของอยาง 

ถูกตอง 

       1.นายก 
เทศมนตร ี
มอบหมายให 
รองนายก 
เทศมนตร ี
ควบคุม/กับกับ 
ดูแลการ 
ปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่อยาง 
ใกลชิด มีการ 
สอบทานและ 
กําชับให
เจาหนาที ่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยาง 

เครงครดั 
 
 

ปริมาณ 

เรื่อง 

รองเรียน 

เก่ียวกับ 

การ
อนุญาตให 
ปลูกสราง 

อาคาร 
ลดลง 
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ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ  
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจม ี
ผลกระทบ/

กระตุน ใหเกิดการ
ทุจริต  

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 

 
ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการปองกัน
เพ่ือไมใหเกิดความ

เสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไมม ี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

             2. ดําเนินการ 
จัดหาเจาหนาที ่
มาปฏิบัติงาน เพ่ิม
หรือมีการ 
มอบหมาย 
เจาหนาที่อ่ืนมา 
ชวยปฏิบัติงาน 
ดานการตรวจสอบ
กอนมีการอนุญาต  
3.ประชาสัมพันธ
ใหความรูเก่ียวกับ 
การขออนุญาต 
ปลูกสรางอาคาร
ใหประชาชน 
ทราบ 
 
 
 

ปริมาณ 

เรื่อง 

รองเรียน 

เก่ียวกับ 

การ
อนุญาตให 
ปลูกสราง 

อาคาร 
ลดลง 

 
 



-8- 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ  
ดําเนินงาน 

เหตุการณความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจม ี
ผลกระทบ/

กระตุน ใหเกิดการ
ทุจริต  

การควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เก่ียวของ 

 
ประเมินระดับความเสี่ยง 

มาตรการปองกัน
เพ่ือไมใหเกิดความ

เสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

ไมม ี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3. การนํา
ทรัพยสินของ 
ราชการไปใช 
สวนตัว 

เจาหนาที่บางราย
นําอุปกรณ 
ของสําานักงาน 
ไปใชทํางาน 
สวนตัวที่บาน 

1.ไมมีระบบ
ควบคุม การ
เบิกจายวัสดุของ 
แตละสําานัก กอง 
2.เจาหนาที่ขาด 
จิตสํานึกในการ 
แยกแยะประโยชน 
สวนตัวและ
ประโยชนสวนรวม 
 
 

 2.ประมวล 
จริยธรรม 
ขาราชการ 

       1.จัดทําทะเบียน
คุมทรัพยสินของ 
ราชการ 
2. มอบหมาย 
เจาหนาที่ดูแล 
รักษาทรัพยสิน 

จํานวน 
เรื่อง 
รองเรียน 
การนํา 
ทรัพยสิน 
ของทาง 
ราชการไป 
ใชสวนตัว 

 

                                                                       
                                                                                                                     (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                                                                                           นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
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                                            (นางสาวแวรอสนะห  บาแม) 

                                                                               หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน     
                                                                                       หัวหนาสํานักปลัด 

                                                          
                                                                                                                  (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                                                                               รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

                                                                                                          
                                                                                                                     (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                                                                                                  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                                                          
                                          (นางอนงค  คารวนันทน)         
                                                                   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 


