การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตาบลนาอาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

1 การจัดเก็บ การยักยอก
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะ
มูลฝอย

มีเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
จานวนน้อย
โดยให้
รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่ม
เตรียม
ใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จ
รวมทั้งการ
นาส่งเงิน

- ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด
- ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการรับ
เงิน และรวบรวม
เงิน
- เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยงข้อง

คุณภาพ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
การ
ทุจริต
จัดการ ค่าความ ค่าความ ค่าความ
เสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
ระดับต่า ระดับ
ระดับสูง
ปาน
กลาง
ดี
ต่า
ต่า
ต่า

- จัดทาคู่มือ
หรือเอกสาร
ทางกฎหมายที่
กาหนด
บทลงโทษทั้ง
ทางอาญาและ
ทางวินัย กรณีมี
การเรียกรับ
ผลประโยชน์
สาหรับตนเอง
และผู้อื่น
- เวียนแจ้งคู่มือ
พอใช้
หรือเอกสาร
กฎหมาย
ดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
- ประชุมเน้นย้า
เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
กฎหมาย คาสั่ง
และระเบียบ
แบบแผนของ
ทางราชการ
อ่อน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง



สูง

มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ

๑.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตามการ
ทางานอย่าง
ใกล้ชิดมีการ
ตรวจทานและ
กาชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
๒.ดาเนินการ
จัดหาเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มหรือการ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้มา
ช่วยปฏิบัติงาน
เก็บ
ค่าธรรมเนียม
๓.จัดทาประกาศ
เรื่องนโยบาย
การต่อต้านการ
รับสินบน เพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แจ้งเวียนทุกฝ่าย
รับทราบเป็น
แนวทางปฏิบัติ

จานวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การ
ยักยอกเงิน
ค่าธรรม
เนียม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

2 การเรียกรับ การรับโอน/
ผลประโยชน์ การสรรหา
พนักงาน อาจ
มีการเรียก/รับ
ผลประโยชน์
หรือเอื้อ
ประโยชน์ ต่อ
พวกพ้องของ
ตนเอง เพื่อ
รับเข้าทางาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

มีเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจตราความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
บังคับการใช้เป็น
ตามข้อบัญญัติ
เทศบาล และ
กฎหมายอื่นที่
กาหนด ให้เป็น
อานาจหน้าที่
ของเทศบาล ใน
พื้นที่ขาดความรู้
ความเข้าใจ ใน
กฎหมาย และ
บทลงโทษทั้ง
ทางอาญา ทาง
วินัย ซึ่งมีโอกาส
ที่จะมีการเรียก
รับผลประโยชน์

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยงข้อง

คุณภาพ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
การ
ทุจริต
จัดการ ค่าความ ค่าความ ค่าความ
เสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
ระดับต่า ระดับ
ระดับสูง
ปาน
กลาง
ดี
ต่า
ต่า
ต่า

- ไม่มีมาตรการ 1. จัดทาคู่มือ
ป้องกันการขัดกัน หรือเอกสาร
ระหว่าง
ทางกฎหมายที่
ผลประโยชน์ส่วน กาหนด
ตนกับ
บทลงโทษทั้ง
ผลประโยชน์
ทางอาญาและ
ส่วนรวมหรือ
ทางวินัย กรณีมี
เอกสารทาง
การเรียกรับ
กฎหมายที่กาหนด ผลประโยชน์
บทลงโทษทั้งทาง สาหรับตนเอง
อาญา และทาง และผู้อื่น
วินัย กรณีมีการ 2. เวียนแจ้ง
พอใช้
เรียกรับ
คู่มือหรือ
ผลประโยชน์
เอกสาร
สาหรับตนเองและ กฎหมาย
ผู้อื่น
ดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
3. ประชุมเน้น
ย้าเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
กฎหมาย คาสั่ง
และระเบียบ
แบบแผนของ
อ่อน
ทางราชการ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง



สูง

มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ

๑.จัดทาประกาศ
เรื่องมาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนร่วม หรือ
เอกสารทาง
กฎหมายที่
กาหนด
บทลงโทษทั้ง
ทางอาญา และ
ทางวินัย กรณีมี
การเรียกรับ
ผลประโยชน์
สาหรับตนเอง
และผู้อื่น
๒.เวียนแจ้งคู่มือ
หรือเอกสาร
กฎหมาย
ดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
๓.ประชุมเน้นย้า
เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
คาสั่งและ
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
เรียกรับ
ผลประโยชน์

ที่ โครงการ
/กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

3 การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ

การเบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
เพื่อประโยชน์
ส่วนตน

มีเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมายให้
ออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ มีการ
เบิกเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์
ออกไปใช้
ปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ใน
แต่ละวันอาจมี
ความเสี่ยงที่
จะนา
เครื่องมือหรือ
วัสดุอุปกรณ์
ไปใช้อย่างไม่
เหมาะสมและ
เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยงข้อง

คุณภาพ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
การ
ทุจริต
จัดการ ค่าความ ค่าความ ค่าความ
เสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
ระดับต่า ระดับ
ระดับสูง
ปาน
กลาง
ดี
ต่า
ต่า
ต่า

- ผู้บังคับบัญชาขาด 1. จัดทาคู่มือ
การควบคุมอย่าง หรือเอกสาร
ใกล้ชิด
ทางกฎหมายที่
- เจ้าหน้าที่ขาด กาหนด
จิตสานึกที่ดี
บทลงโทษทั้ง
เกี่ยวกับการใช้ ทางอาญาและ
ทรัพย์สินของทาง ทางวินัย กรณีมี
ราชการ
การเรียกรับ
- ไม่มีสมุดควบคุม ผลประโยชน์
การเบิกวัสดุ
สาหรับตนเอง
อุปกรณ์
และผู้อื่น
2. เวียนแจ้ง
พอใช้
คู่มือหรือ
เอกสาร
กฎหมาย
ดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
3. ประชุมเน้น
ย้าเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
กฎหมาย คาสั่ง
และระเบียบ
แบบแผนของ
อ่อน
ทางราชการ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง



สูง

มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ

๑.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตาม
อย่างใกล้ชิด
๒.มีการจัด
กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดี
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
๓.จัดทาสมุด
ควบคุมการเบิก
วัสดุอุปกรณ์
๔.ให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบการ
เบิกวัสดุอุปกรณ์
ไปใช้และ
รายงานทุกเดือน
หากมีกรณี
นาไปใช้ไม่
ถูกต้องให้
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ทันที

๑.มีการจัด
กิจกรรม
ปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดี
เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ
๒.ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ตรวจสอบ
การเบิกวัสดุ
อุปกรณ์
(เป้าหมาย
ร้อยละ
๑๐๐)

