
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 

ประเมิน 
มาตรการปองกัน

เพื่อไมเกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จ ไม
มี 

ตํ่า
มาก 

ตํ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1 โปรดระบุ
โครงการ (ถามี) 

การใชรถยนต สวนกลาง การใชรถยนต
สวนกลางของ
ทางราชการ
เพ่ือประโยชน 
สวนตัว 

1.ผูบังคับบัญชา
ขาด การ
ควบคุมอยาง 
ใกลชิด  
2. เจาหนาท่ี
ประจํารถยนต
สวนกลางไม 
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ การใช
รถยนต 
สวนกลางอยาง 
เครงครัด 

ระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยวา
ดวย การใช
และรักษา 
รถยนตของ 
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 
 

   /    1. ผูบังคับบัญชา มี
การควบคุม และ
ติดตามการ ทํางาน
อยาง ใกลชิดมีการ 
สอบทานและ กําชับ
ให เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
ตามระเบียบ อยาง
เครงครัด  
2. เจาหนาท่ี ประจํา
รถยนต สวนกลาง
ตอง ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการใช 
รถยนต สวนกลาง
อยาง เครงครัด 

จํานวน
เรื่อง 

รองเรียน 
เก่ียวกับ
การใช 
รถยนต 

สวนกลาง 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 

ประเมิน 
มาตรการปองกัน

เพื่อไมเกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จ ไม
มี 

ตํ่า
มาก 

ตํ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

2 โปรดระบุ
โครงการ (ถามี) 

กระบวนการ จัดซื้อจัดจาง 1.เจาหนาท่ียัง
ขาดความรู
เก่ียวกับการ
ดําเนินการตาม
ข้ันตอนหรือ
กระบวนการ
ตามระเบียบฯ 
2.เปนความ
เสี่ยงในการ
เกิดผล
ประโยชนทับ
ซอน โดยการ
รับ ของขวัญ
และหรือ
ผลประโยชนใด 
ๆ  

1. ผูบังคับ 
บัญชาขาด การ
ควบคุมอยาง 
ใกลชิด  

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซื้อ 
จัดจางและการ 
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560  

    /   1.ผูบังคับบัญชา มี
การควบคุม และ
ติดตามการ ทํางาน
อยาง ใกลชิดมีการ 
สอบทานและ กําชับ
ให เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
ตามระเบียบ อยาง
เครงครัด  
2.ดําเนินการ สง
เจาหนาท่ี ไปอบรม
การปฏิบัติงานอยู
สมํ่าเสมอ 

จํานวน
เรื่อง 

รองเรียน 
เก่ียวกับ

การ จัดซื้อ
จัดจาง 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 

ประเมิน 
มาตรการปองกัน

เพื่อไมเกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จ ไม
มี 

ตํ่า
มาก 

ตํ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3 โปรดระบุ
โครงการ (ถามี) 

การยักยอกเงิน 
คาธรรมเนียม การเก็บภาษี 
ท่ีดินและ สิ่งกอสราง 

เจาหนาท่ีรับ
เงิน กับ
เจาหนาท่ีนํา
เงินฝาก
ธนาคารเปนคน
เดียวกันซึ่งอาจ
ทําใหเกิดการ
ทุจริตได 
  

1. ผูบังคับ 
บัญชาขาด การ
ควบคุมอยาง 
ใกลชิด  

ระเบียบ 
กระทรวงมหาด 
ไทยวาดวยการ 
ด าเนินการ
ตาม 
พระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและ
สิ่ง ปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 

   /    1.ผูบังคับบัญชา มี
การควบคุม และ
ติดตามการ ท างาน
อยาง ใกลชิดมีการ 
สอบทานและ กําชับ
ให เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
ตามระเบียบ อยาง
เครงครัด  
2.ดําเนินการจัดทํา
คําสั่งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีแบง
หนาท่ีรับเงินและการ
นําฝากเงิน 

จํานวน
เรื่อง 

รองเรียน 
เก่ียวกับ

การ 
ยักยอกเงิน 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หนวยตรวจสอบภายใน 
ช่ือผูรายงาน นางสาววิมลนิต  แยมศรี 




