
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

 
1 การเบิกจ่ายและการบริหาร

โครงการตามเทศบัญญัต ิ 

- การด าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้าง / 
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ/ 
รูปภาพและการ
ตรวจรับ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่

ตรงกับ
จ านวน

เป้าหมาย /
ไม่

ลงทะเบียน
เข้าร่วม
โครงการ 

 ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด
ไว้วางใจ  
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมาสาย
จึงรีบเข้าประชุม
โดยไม่
ลงทะเบียนอบรม 
 3. เจ้าหน้าที่มี
น้อยท าให้ต้อง
เข้าไปด าเนิน
โครงการจึงไม่มี
คนอยู่รับ
ลงทะเบียน 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ 

   √    1. บังคับบัญชา 
มีการควบคุม
และติดตามการ
ท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบ
ทานและก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนมา
ช่วยปฏบิัติช่วย 

จ านวน
โครงการที่
เอกสาร
หลักฐานไม่
ครบถว้น/
ถูกต้อง  

               
               



 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๒ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ - การด าเนินการ
เบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบ 

มีการเบิกจ่าย
ให้กับ

ผู้เสียชีวิต/
ซ้ าซ้อน 

 ญาติผู้เสียชีวิต
แจ้งการเสียชีวิต
ช้า / มีการ
เปลี่ยนแปลงการ
รับเงินบ่อยครั้ง 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

   √    1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ตรวจสอบผู้รับ
เบี้ยยังชีพจาก
ระบบ 

จ านวนผู้ที่
ขอเรียกเงิน
คืนจากการ
เบิกจ่าย
ซ้ าซ้อน/
เสียชีวิต 

๓ การขึ้นทะเบียนผู้มีสทิธิรับ
เบี้ยยังชีพประจ าป ี

- การด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ผู้ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพได้รับ
สวัสดิการ
ของรัฐแล้ว

มาแจ้งรับเบี้ย
ยังยังชีพ 

 ความเข้าใจของ
ประชาชนว่าอายุ 
๖๐ ปี ต้องมาขึ้น
ทะเบียนรบัเบี้ย
ยับชีพได้ทุกคน 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

   √    1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ตรวจสอบผู้มา
ขึ้นทะเบียนจาก
ระบบ 

จ านวนผู้ที่
ขอเรียกเงิน
คืนจากการ
ได้รับสิทธิ์
ซ้ ากับ
สวัสดิการ
ของรัฐ 

 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๔ การจัดท าเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

- การด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ/ทนั
ก าหนดเวลา 

มีการพิมพ์
รายละเอียด
โครงการไม่
ถูกต้อง 

 ก าหนดเวลาที่
ต้องเร่งรีบ 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

   √    1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ตรวจสอบเทศ
บัญญัติก่อน
อนุมัติในระบบ  

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าป ี

               
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ……ส านักปลัดเทศบาล…………………….. 
ชื่อผู้รายงาน………………นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม……………………………….. 
 
 
 
 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๑ การจัดท าทะเบียนตา่งๆ 
และการบนัทึกบัญช ี

- การด าเนินการลง
บันทึกบญัชีและ
จัดท าทะเบียน
ต่างๆ ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินไม่
เป็นปัจจบุัน/
ครุภัณฑ์
บางอย่าง
ไม่ได้เขียน 
ครุภัณฑ์ 

 ความเร่งรีบใน
การน าครุภัณฑ์
ไปใช ้
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

   √    1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

การจัดท า
บัญชีและ
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
ถูกต้องเป็น 
ปัจจุบนั 

๒ การใช้ยานพาหนะ การเก็บ
รักษา และการซ่อมบ ารุง 
การจัดท าแบบขอใช้รถ (๑-๖) 

- มีการบันทึกขอใช้
รถ /ซ่อมบ ารุง 
ตามแบบของ
ระเบียบขอใช้
รถยนต์ราชการ 

บันทึกขอใช้
รถยนต์ไม่
ครบถ้วน 

ความเร่งรีบใน
การใช้รถยนต์ 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

    √   1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการจัดท า
แบบค าขอใช้รถ 
(๑-๖) 

บันทึกการ
ใช้รถ/ซ่อม
บ ารุงรักษา 
ครบถ้วน
เป็นปัจจบุัน 

 
 
 



 
 
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๓ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 
 

- การด าเนินการ
จัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 

มีการค้าง
ช าระภาษ ี

 ผู้ค้างช าระอยู่
นอกพื้นที่/ระบบ
แผนที่ภาษียังไม่
แล้วเสร็จ/ระบบ
แผนที่ภาษียังใช้
งานไม่ได ้
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

   √    1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการจัดท า
แผนที่ภาษ ี

ไม่มีผู้ค้าง
ช าระภาษี/ 
ระบบแผนที่
ภาษี
สามารถ
ใช้ได ้

 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ……กองคลัง…………………….. 
ชื่อผู้รายงาน………………นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม……………………………….. 
 
 



 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๑ การประมาณราคา และ
ก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
 

- มีการประมาณ
ราคากลางและ
ก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ราคากลางที่
ประมาณการ
ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง
/ความ
ผิดพลาดจาก
การส ารวจ
พื้นที่
โครงการ/
การออกแบบ 

 ความล่าใช้ใน
การด าเนิน
โครงการท าให้
ราคาวัสดุ
ก่อสร้างเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที ่
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

    √   1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2 อ้างอิงวัสดุ
ก่อสร้างจาก
ราคาพาณชิย์
จังหวัด 

จ านวน
โครงการที่
ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไขราคา
กลาง/ขอ
อนุมัติแก้ไข
รายละเอียด
รูปแบบ
โครงการ 

 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ……กองช่าง…………………….. 
ชื่อผู้รายงาน………………นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม……………………………….. 
 
 



 
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/

ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่

อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๑ การใช้จ่ายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน ( 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบ 

เอกสาร/
หลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินไม่
ครบ  
ไม่มีรายงาน
การใช้
จ่ายเงิน
อุดหนุน 

 เป็นหน่วยงานที่
ไม่ได้อยู่ในสงักัด
ท าให้ก ากับ/
ติดตามยาก 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
เก่ียวข้อง 
หนังสือ

ค าสั่งตา่งๆ  

    √   1. ก าชับให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2  มีบันทึก
ข้อตกลงในการ
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

จ านวน
โครงการที่มี
การเบิกจ่าย
ถูกต้อง
ครบถ้วน 
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