
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจดันิทรรศการทางการ
ศึกษาและการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเทศบาล 
ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.ประชุมวางแผนการเข้าร่วม
กิจกรรมระดบัภาค 
(1.1)การประชุมเรื่องการมัดจ าที่
พักไม่ชัดเจน ท าให้เกดิปัญหา
วางเงินมัดจ าที่พักไม่ทันเวลา ท า
ให้ได้ที่พักท่ีไกลจากสถานที่จดั
นิทรรศการฯหรือจดัการแข่งขันฯ 
(1.2)การประชุมเรื่องการใช้รถที่
จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ไม่ชัดเจน ท าใหส้ภาพ
ยานพาหนะไม่พร้อมส าหรบัการ
เดินทางไกล 
2.เสนอช่ือโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานน านักเรยีน/
ผู้ปกครอง/บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.สรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
5.รายงานผลโครงการ 

1.วางแผนการเข้าร่วม
โครงการให้ครอบคลมุทุก
ด้าน 
2.ควรเสนอในที่ประชุมใหญ่
ของการจัดการแข่งขันเรื่อง
การเลือกสถานท่ีส าหรับ
จัดการประชุม ควรเลือก
สถานท่ีที่มีความเหมาะสม มี
ความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างที่พักและสถานท่ีจัด
ประชุม 
3.จัดท าระบบการควบคุม 
การบ ารุงรักษายานพาหนะ
ของส านักการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีคูม่ือปฏิบัต ิ

1.ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกจิกรรม
ระดับภาค 
(1.1)ประชุมเรื่องการหาเงินมดัจ าที่พักให้
ชัดเจน และก าหนดระยะเวลามัดจ าที่พัก
ให้ทันเวลา  
(1.2)ให้พนักงานขับรถเข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อม และเช็คสภาพ
ยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทาง 
2.เสนอช่ือโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานน า
นักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.สรุปและรายงานผลการจัดกจิกรรม 
5.รายงานผลโครงการ 

15-19 
กรกฎาคม 
2566 

ส านัก
การศึกษา 

 

  



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
1.โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรยีน
ยากจน) 2.โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่ออนุมัตโิครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์
การเรยีน 
5.รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
(5.1)ผู้รับผิดชอบงานไมส่ามารถ
รวบรวมเอกสารที่เป็นหลักฐาน
และรวบรวมลายเซ็นของนักเรียน
ให้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่
ก าหนด 
6.ส่งใช้เงินยืมค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
(6.1)ส่งใช้เงินยืมล่าช้า 
7.ติดตามผลและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

1.ทบทวนความรูเ้รื่อง
ระเบียบในการยืม-คืน เงินทด
รองราชการ การส่งใช้เงินยืม 
2.เพิ่มความเข้มงวดในการ
ก ากับติดตามการใช้เงินให้มี
การจัดใช้เงินและเตรียม
เอกสารให้แล้วเสร็จก่อนถึง
เวลาที่ก าหนดตามระเบยีบ 
 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่ออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรยีน 
5.รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
(5.1)เพิ่มความเขม้งวดในการก ากบั
ติดตามการเตรยีมเอกสารให้แล้วเสร็จ
ก่อนถึงเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ 
6.ส่งใช้เงินยืมค่าอุปกรณ์การเรยีน 
(6.1)ทบทวนความรู้เรื่องระเบียบในการ
ยืม-คืน เงินทดรองราชการ การส่งใช้เงิน
ยืม เพิ่มความเข้มงวดในการก ากับติดตาม
การใช้เงินให้แล้วเสร็จก่อนถึงเวลาที่
ก าหนดตามระเบียบ 
7.ติดตามผลและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 
2565 

- 
 30 กันยายน 

2566 

ส านัก
การศึกษา 

 

  



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

โครงการก่อสร้างขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาถนนก าปง
บาร ู 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
และระบบระบายน้ า ซอยโต๊ะ
กอดอ หลังมัสยดิ 
 
 
 
โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าและถนน ค.ส.ล. ภายใน
ชุมชน (ชุมชนก าปงบารู 2) 
 
 
 
 
 

การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 
 
 
การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 
 
 
 
การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 

จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
 
จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 

-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
 
 
 
-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
 
 
 
 
-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 

ส านักช่าง 
 
 
 
 

ส านักช่าง 
 
 
 
 
 

ส านักช่าง 

 

 

 



 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าและถนน ค.ส.ล. ภายใน
ชุมชนรายอบือรากะ (หลัง
โรงเรียนเทศบาล 2)  
 
 
 
โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ถนนเจริญพงศ์ – พนาสนฑ์  
 
 
 
โครงการซ่อมสร้างถนนแอส-
ฟัลท์ติคคอนกรตี ถนนระแงะ
มรรคา ช่วงแยกสถานีขนส่ง- 
สี่แยกหลังเรือนจ า 
 
 
 
 
 

การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 
 
 
 
 
การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 
 
 
การออกแบบ/ประมาณการ
ด าเนินการล่าช้า 
 

จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
จัดระบบความส าคัญและการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน 

-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
 
 
 
 
 
-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
 
 
 
-มีการมอบหมายงานชัดเจน 
-จัดล าดับความส าคัญโครงการ 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 

ส านักช่าง 
 
 
 
 
 
 

ส านักช่าง 
 
 
 
 

ส านักช่าง 



 


