
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองแพรกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม (ระบุ
ช่ือโครงการ/
กิจกรรม ถ้าม)ี 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่ม ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1.  1.การก าหนด
ขอบเขตของงาน 
(TOR) โดยการใช้
อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้องให้
ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา
กับเทศบาล  

เจ้าหน้าท่ีอาจ
ร่วมมือกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดราย
หน่ึงน ารายละเอียด
ของงานท่ีเป็นของผู้
ยื่นข้อเสนอรายน้ัน
มาก าหนดเป็นร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 
เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายน้ันเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับเทศบาล 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด มี
ความไว้วางใจ 
2.เจ้าหน้าท่ีขาด
ความจงรักภักดีใน
อาชีพตนเองและ
องค์กรเพื่อหวังให้
ตนเองและพวก
พ้องได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้ 

1.พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
2.พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2542 

    √   1.ก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.จัดอบรมเป็น
ประจ าทุกปีท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกัน
การทุจริตและเพิ่ม
ช่องทางให้
เจ้าหน้าท่ีได้แสดง
ความคิดเห็นในการ
ท างานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้
โดยอิสระ 
 

1.จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การก าหนด
ขอบเขต
ของงาน 
(TOR) หรือ
การล็อค
สเปค 
2.ผลการ
ประเมิน 
ITA ของแต่
ละปีน ามา
สรุปผล
วิเคราะห์ 
หาจุดอ่อน
เพื่อการ
แก้ไข
ปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม (ระบุ
ช่ือโครงการ/
กิจกรรม ถ้าม)ี 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่ม ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.การพิจารณาการ
จัดเก็บรายได้โดยการ
ใช้อ านาจช่วยเหลือ
พวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ
ประเมิน ภาษีต่ ากว่า
ความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
2.การใช้ดุลยพินิจใน
การตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและไม่
ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด มี
ความไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
 
2.เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าท่ี กฎ 
ระเบียบการจัดเก็บ
ภาษี ท าให้เกิด
ข้อบกพร่องในการ
ประเมิน 
 
3.เจ้าหน้าท่ีขาด
ความจงรักภักดีใน
อาชีพตนเองและ
องค์กร ต้องการ
แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือพวก
พ้อง 
 

1.พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 

   √    1.ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเพิม่พูน
ความรู้เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบภาษี การ
จัดท าระบบแผนท่ี
ภาษี 
 
 
2.เร่งรัดด าเนินการ     
การจัดท า/ปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษี 
(LTAX 3000) มา
ใช้ท่ีเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ี สามารถ
จัดท าข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน และ
ผูบ้ังคับบัญชา 
สามารถตรวจสอบ
และติดตามได้ 
 
 
 

1.ติดตั้งและ
ลงข้อมูลใน
ระบบแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
(LTAX 
3000) เป็น
ปัจจุบัน 
 
2.การติดตาม
สถิตกิาร
อบรมของ
เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม (ระบุ
ช่ือโครงการ/
กิจกรรม ถ้าม)ี 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่ม ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

     
 

        3.สนับสนุนให้เข้า
อบรมทั้งภายใน
และภายนอกของ
เทศบาลและเพิ่ม
ช่องทางให้
เจ้าหน้าท่ีได้แสดง
ความคิดเห็นและ
แลกเปลีย่น
ทัศนคติ ในการ
ท างาน และ
สามารถแสดง
ความเห็น หรือ
ประเมิน
ผู้บังคับบัญชาได้
โดยอิสระ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม (ระบุ
ช่ือโครงการ/
กิจกรรม ถ้าม)ี 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจจะมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกดิการ

ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

การประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่ม ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3.  การน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ในการ
ส่วนตัว 

การควบคุมเลขไมล์
ระยะทางไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่มีการ
ขออนุญาตใช้รถท า
ให้ฝ่าฝืนระเบียบว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2.เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมรถยนต์
ส่วนกลางไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างเคร่งครัด 

1.ระเบียบ 
กระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

   √    1.ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและก าชับ
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2.เจ้าหน้าท่ีควบคุม 
รถยนต์ส่วนกลาง
ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างเคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


