
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 



 

คํานาํ 
 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ไดมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานเข ารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งใน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนวยงาน
ตองมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เชน ความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนและดำเนินการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะตอไป 
 เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบล
หัวไทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมงานทุกๆดาน อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจวาการดำเนินการตางๆ ตาม
อำนาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลตำบลหัวไทรจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหัวไทร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเปนประโยชนตอผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ตลอดจน
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร ในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติตอไป 
 

   เทศบาลตำบลหัวไทร 
                    มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/

กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เก่ียวของ 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการปองกันเพื่อ

ไมใหเกิดการทุจริต 
ตัวชี้วัด 

ผลสำเร็จ ไมม ี
ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง 

สูง

มาก 

สูง 

สุด 

1 

 

 

 การเบิกจายเงิน

ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจายประจำป 

2565 ของแตละ

กอง/งานไมใหเกิน

วงเงินงบประมาณ

ท่ีไดตั้งไวจาก

ประมาณการ

รายจายฯทีไ่ดตั้งไว

ตามเทศบัญญัติฯ 

 

มกีารเบิก

จายเงินโดย

ไมไดตรวจสอบ

ยอดเงินรายรับ

เขามาวามี

จำนวนเทาไหร 

ทำใหมีรายจาย

มากกวารายรับ 

ซึ่งอาจทำให

เกิดความ

เสียหายได 

 

1.การเบิก

จายเงินทีไ่ม

ตรวจสอบรายได

วามีเพียงพอ

สำหรับการ

เบิกจายในงาน

แตละโครงการฯ

วามีจำนวน

เทาไหร ตรงตาม

งบประมาณทีไ่ด

ประมาณการตัง้

ไวเพียงพอ

หรือไม 

2.ไมมีการ

สอบถาม

เจาหนาที่การเงิน

กอนการทำ

โครงการฯ 

กฎหมาย/

ระเบียบ/

ขอบังคับ/มติ 

ครม.ตางๆที่

เก่ียวของการ

ตรวจสอบ

รายรับ-

รายจายในแต

ละวัน 

       1.ผูบังคับบัญชามีการ

ควบคุมและติดตามการ

ทำงานอยางใกลชิด มี

การกำชับใหเจาหนาที่

แตละกอง/งาน

ปฏิบัติงานตามระเบียบ

ขอกฎหมายฯ อยาง

เครงครัด 

2.จัดใหมีการสอบถาม

และตรวจสอบ

ประมาณการเงนิ

รายรับ-รายจาย     

กอนการดำเนินการ

จัดทำโครงการ/

กิจกรรมกอนทุกครั้ง

เพื่อปองกันวงเงินไม

เพียงพอในการเบิกจาย 

1.จำนวน

ฎีกาท่ียังไม

เบิกจาย 



 

 

ท่ี 
โครงการ/

กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/

กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เก่ียวของ 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการปองกันเพื่อ

ไมใหเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ไมม ี
ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง 

สูง

มาก 

สูง 

สุด 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดซื้อ-

จัดจาง 

เจาหนาที่มกีาร

ปกปดขอมูล

การจัดซื้อ  

จัดจางตอ

สาธารณะ เชน 

การปดประกาศ

การจัดซื้อ  

จัดจาง หรือ

เผยแพรขอมูล

ลาชา 

มีการเอื้อ

ประโยชนใหพวก

พองของตนเอง 

ระเบียบ

กระทรวงการ 

คลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจาง

และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

       1.ผูบังคับบัญชามี

การควบคุม และ

ติดตามการทำงาน

อยางใกลชิด และ

กำชับให

ผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามระเบียบ

อยางเครงครัด 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพ

และนำระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเขามา

บริหารจัดการงาน

จัดซือ้จัดจาง 

การเผยแพร

ขอมูลลงบน

หนาเว็บไซต

หลักของ

หนวยงานอยาง

เปนปจจบุัน 

 

 



 

ท่ี 
โครงการ/

กิจกรรม 

ประเด็น/ข้ันตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/

กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เก่ียวของ 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการปองกันเพื่อ

ไมใหเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ไมม ี
ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง 

สูง

มาก 

สูง 

สุด 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรียก

ผลประโยชนตอบ

แทนจากผูรับจางใน

การควบคุมงาน 

 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบใน

การควบคุมงาน 

เรยีกรับ

ผลประโยชน

จากผูรับจาง 

จนทำใหงาน

ไมไดมาตรฐาน 

1.ผูบังคับบัญชา

ขาดการควบคุม 

2.เจาหนาที่มี

ปญหาเรื่องเงิน 

1.คูมือ

ประมวล

จริยธรรมของ

ขาราชการ 

พ.ศ.2564 

 

       1.ผูบังคับบัญชามี

การกำกับ ควบคุม 

และติดตามการ

ปฏิบัติงานอยาง

ใกลชิด 

2.ดำเนินการ

ตรวจสอบทันที    

เมื่อปรากฏ

พฤติกรรมหรือไดรับ

ขอมูลที่อาจสอไป

ในทางทจุรติ 

3.ผูบริหารบังคับใช

มาตรการทางวนิัย

อยางเด็ดขาด 

1.จำนวนเรื่อง

รองเรียน

เก่ียวกับการ

เรียก

ผลประโยชน

ของเจาหนาที ่

2.จำนวนเรื่อง

รองเรียน

เก่ียวกับความ

ไมไดมาตรฐาน

ของโครงการ 

 

 



ท่ี 
โครงการ/

กิจกรรม 

ประเด็น/

ข้ันตอน/

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

เหตุการณความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจ

มีผลกระทบ/

กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เก่ียวของ 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการปองกันเพื่อ

ไมใหเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ไมม ี
ต่ำ

มาก 

ต

ำ 
กลาง สูง 

สูง

มาก 

สูง 

สุด 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชทรัพยสิน

ของราชการเพ่ือ

ไปทำธุระสวนตัว 

 

เจาหนาทีน่ำ

รถยนตของ

เทศบาลไปใชใน

กิจกรรมของตน

นอกเหนือจาก

งานของเทศบาล

บอยคร้ัง ซึ่งตอง

รับผิดชอบจาย

คาน้ำมัน

เชื้อเพลิงดวย

ตนเอง แตกลับมี

การเบิกคาน้ำมนั

เชื้อเพลิงและทำ

การเบิกเกินกวา

ความเปนจริง 

1.ผูบังคับบญัชา

ขาดการ

ควบคุมดูแล 

อยางใกลชิด 

และไววางใจผูใต

บังคับมากเกินไป 

2.เจาหนาที่ขับ

รถยนตสวนกลาง

ไมปฏบิัตติาม

ระเบียบการใช

รถยนตสวนกลาง

อยางเครงครัด 

ระเบียบ

กระทรวงมหาด

ไทยวาดวยการ

ใชและรักษา

รถยนตของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2563 

 

       1.ผูบังคับบัญชามี

การกำกับควบคุม 

และติดตามการ

ปฏิบัติงานอยาง

ใกลชิด 

2.จัดทำสมุดคุมการ

ใชรถยนตสวนกลาง 

3.ผูขอใชรถยนต

สวนกลางตองขอ

อนุญาตใชรถยนต

จากผูบังคบับัญชา

กอนทุกครั้ง 

1.จำนวนเรื่อง

รองเรียน

เก่ียวกับการใช

รถยนต

สวนกลาง 

 

 

หนวยงานผูรับผดิชอบประเมินความเสี่ยง  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร       . 

ชื่อผูรายงาน  นางสุจารีย  เหมพัฒน  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน    
 


