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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

1 โครงการ
เพิ่ม    
ประสิทธิ 
ภาพการ
ปฏิบัติงาน 
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
และ
บริการ
ประชาชน 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

มี เจ้าหน้าที่บาง
รายน าวัสดุ 
อุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้
ส่วนตัวที่บ้าน และ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ในการด าเนิน
กิจกรรมส่วนตัว 

1. ห้องเก็บพัสดุมีที่
ส าหรับเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ 
2. บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการใน
การขอยืมใช้
ทรัพย์สินของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบ
กระทรวงกา
รคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

  √     1. จัดท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
2. สร้าง
จิตส านึกในการ
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วน
ตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 
3. จัดท า คู่มือ
การใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ
เทศบาล
ต าบลขุย 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
การน า
ทรัพย์สิน
ราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

2 มาตรการ
ส่งเสริม
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
ประมวล
จริยธรรม
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

การยักยอกเงิน
ค่าน้ าประปา 
ค่าภาษีที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ค่าน้ าประปา ค่า
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน
น้อยโดยให้
รับผิดชอบตั้งแต่
เริ่มวางแผน การ
จัดเก็บนอกนอก
สถานที่ เตรียม
ใบเสร็จรับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน 
รวบรวมและน าส่ง
เงินล่าช้า ท าให้
ใบเสร็จรับเงินสูญ
หาย และไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุมการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
2. ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการรับเงิน
และรวบรวมเงิน 
3. เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการเงิน 

  √      1. แจ้งผู้เสียค่า
น้ าประปา ค่า
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มา
ช าระทีท่ี่ท าการ
เทศบาลต าบลขุย 
2.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตามการ
ท างานอย่าง
ใกล้ชิดและก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
3. ด าเนินการ
จัดหาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหนา้ที่เพิ่ม
หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนมา
ช่วยปฏบิัติงาน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
การยักยอก
เงินคา่
น้ าประปา 
ค่าภาษีที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

3 มาตรการ
เสรมิสร้าง
องค์
ความรู้
ด้านการ
ต่อต้าน
การทุจริต 

การเรียกรับเงิน
หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนใน
การขออนุมัติ
หรือขออนุญาต
ต่างๆ 

เจ้าหน้าที่บางราย
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาต
ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2. แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานไม่
ละเอียดชัดเจนและ
ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

  √      1. จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน
แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ให้ละเอียด 
ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับ
ทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็น
แนวทาง
เดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตามการ
ท างานอย่าง
ใกล้ชิดและ
ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนรับ
เงินหรือ
ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน
ในการขอ
อนุมัติ หรือ
อนุญาต
ต่างๆ 
นอกเหนือ  
จากที่
กฎหมาย
ก าหนด 

 
 



~ 4 ~ 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

4 มาตรการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การ
บริการ
ประชาชน 

การเลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ
โดยไม่เสมอภาค 
เนื่องจาก
ความสัมพันธ์
หรือ
ผลประโยชน์
ส่วนตน 

เจ้าหน้าที่บางราย
เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการโดยไม่
เสมอภาคเนื่องจาก
ความสัมพันธ์หรือ
ผลประโยชน์ส่วน
ตน 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2. เจ้าหน้าที่ขาด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

   √     1. มีแบบ
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
หรือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เทศบาล
ต าบลขุย 
2. มีช่องทาง
การรับเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
และสถิติการ
ให้บริการ/การ
ปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
การเลือก
ปฏิบัติใน
การ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ
โดยไม่เสมอ
ภาค
เนื่องจาก
ความสัมพัน
ธ์หรือ
ผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลการ
ประเมิน
ความถึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
เทศบาล
ต าบลขุย 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

5 นโยบาย
ไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift 
Policy) 

มีการให้หรือรับ
ของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง
คู่สัญญา หรือ
ประโยชน์อื่นใด
ในโอกาสต่างๆ 
เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่บางรายมี
การให้หรือรับ
ของขวัญ การเลี้ยง
รับรองคู่สัญญา 
หรือประโยชน์อื่น
ใดในโอกาสต่างๆ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก 
2. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 

  √      1. มีการก าหนด
มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
เช่น 
- มีการก าหนด
นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
- มาตรการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาล 
- มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
- กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
2. มีการเผยแพร่
มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
การให้หรือ
รับของขวัญ 
การเลี้ยง
รับรอง
คู่สัญญา 
หรือ
ประโยชน์
อ่ืนใดใน
โอกาสต่างๆ 
เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้
ตนเองหรือ
พวงพ้อง 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
ชื่อผู้รายงาน  นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


