
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเส่ียงที่อาจม ี การควบคุม/ ปร ะเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด ตัว 

 

กิจกรรม ขั้นตอน/ เสยงที่อาจจะเกิดขน ผลกระทบ/กระตุ้นให ้ ระเบียบที ่ ไม่มี ต ่ำ ต ่ำ กลาง สูง สูง สูง การทุจริต ชี้วัดผล 

  

กระบวนการ 
 

เกิดการทุจริต เกี่ยวขอ้ง 
 

มาก 
   

มาก สุด 
 

สำเร็จ 
  ดำเนินงาน             

1 การจัดเก็บ การติดสินบน 1.ประชาชนผู้เสีย 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ 1.ถือปฏิบัติ 
       

1.ผู้บังคับบัญชาบีการ จำนวนเร่ือง 
 รายได้เป็นไป เจ้าหน้าที่ ใน ภาษยีังไม ่ยื่นแบบ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ        ควบคุมและติดตามการ ร้องเริยน 

 อย่างมี การประเมิน แสดงรายการเพื่อ 2.การเพิกเฉยและการ กระทรวงมหา        ทำงานอยา่งใกล้ชิด เกี่ยวคับการ 
 ประสิทธิภาพ ภาษีให้ต่ำกวา่ เสียภาษภีายในตาม หลีกเล่ียงต่อการชำระ ดไทยว่าด้วย        หให้เร่งรัดการสำรวจข้อมูล ติดสินบน 

 จัดเก็บได้ ความเป็นจริง ระยะเวลาทีก่ำหนด ภาษีของประชาชน 
การ 

       การใช้ประโยชน์ที่ดินและ เจ้าหน้าที่รัฐ 

 ครบถ้วน  2.เจ้าของที่ดิน 3.การเปลี่ยนแปลงการ ดำเนินการ        ทรัพย์สินเพื่อสร้างความ  

 ถูกต้องและ  เปลี่ยนแปลงการทำ ทำประโยชน์ที่ดินเพือ่ 
ตาม 

       เข้าใจกับเจ้าของที่ดินและ  

 ดำเนินการ  ประโยชน์ที่ดินโดย หลบเล่ียงภาษ ี พระราชบัญญ ัติ        ทรัพย์สินยื่นแบบแสดง  

 ตามระเบียบฯ  ไม่แจ้งการ 4.การติดสินบนกับ ภาษีที่ดิน        รายการที่ดินฯและชำระ  

   เปลี่ยนแปลงทำให ้ เจ้าหน้าที่ การประเมิน และสั่งปลูก        ภาษีประจำปีครบทุก  

   ประเมินภาษีไม่ ภาษีตากวา่ความเป็น สร้าง พ.ศ.        จำนวนแปลง  

   

ถูกต้องตามอัตรา จริง 2562 และ 

       

2.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู'มือ 

 

   ภาษ ี  หนังสือสั่ง        ปฏิบัติงานตามระเบยีบฯ  

   3.เจ้าหน้าที่รับ  การต่างๆ ฯ        และหนังสือสั่งการอยา่ง  

   สินบนต่อการ          เคร่งครัดให้บีการตรวจสอบ  

   

เปลี่ยนแปลงทำ 

ประโยชน์ของที่ดิน 

         อย่างตรงไปตรงมา  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ทิชัย  คำเครือ นิติกรชำนาญการ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเส่ียงที่อาจม ี การควบคุม/ ปร ะเมินระดับของความเส่ียง มาตรการปัองกันเพื่อ ตัว 

 

กิจกรรม กระบวนการ เส่ียงที่อาจจะ ผลกระทบ/กระตุ้นให ้ ระเบียบที ่ ไม่มี ตา ตา กลาง สูง สูง สูง ไม่เกิดการทุจริต ชี้วัดผล 
  

ดำเนินงาน เกิดขั้น เกิดการทุจริต เกี่ยวจอ้ง 
 

มาก 
   

มาก สุด 
 

สำเร็จ 

2 - การทุจริตในการ มีเจ้าหน้า / 1.ผู้บังคับบัญชาขาด ระเบียบ        1..ผู้บังคับบัญชามีการ จำนวนเร่ือง 

  จัดซื้อจัดจ้าง / พนักงานรัฐเร ียก การควบคุมอยา่ง กระทรวงการค        ควบคุมและติดตาม รองเรียนเกี่ยวคับ 
  จัดหาพัสด ุ รับผลประโยชน ์ ใกล้ชิด ไว้วางใจ ลังว่าด้วยการ        การทำงานอย่าง การมีส่วนได้เสีย 

   และ มีส่วนได้เสีย 2.มีการเสนอ การจัดซ้ือจัด        ใกล้ชิด และการติดสินบน 

   

ในการจัดหาพัสดุ ผลประโยชน์ล่อใจ จ้างและการ 
       

2.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ 
    3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา บริหารพัสด ุ        คู่มือปฏิบัติงานตาม  

    ทางด้านการเงิน ภาครัฐ พ.ศ.        ระเบียบฯและหนังสือ  

     

2560 และ 
       สั่งการอย่างเคร่งครัด  

     หนังสือสั่งการ        ให้มีการตรวจสอบ  

     ต่างๆที่เกี่ยวจอ้ง        อย่างตรงไปตรงมา  

             3.ทุกขั้นตอนสามารถ  

             

เปีดเผยอย่างโปร่งใส 
 

             ได้ทุกขั้นตอน  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ทิชัย  คำเครือ นิติกรชำนาญการ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจรติของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเส่ียงที่อาจม ี การควบคุม/ ปร ะเมินระดับของความเส่ียง มาตรการปัองกันเพื่อ ตัว 

 

กิจกรรม กระบวนการ เส่ียงที่อาจจะ ผลกระทบ/กระตุ้นให ้ ระเบียบที ่ ไม่มี ตา ตา กลาง สูง สูง สูง ไม่เกิดการทุจริต ชี้วัดผล 
  

ดำเนินงาน เกิดขั้น เกิดการทุจริต เกี่ยวขอ้ง 
 

มาก 
   

มาก สุด 
 

สำเร็จ 

3 - การยักยอกบิลเติม มีเจ้าหน้าที่ขับรถ 1.ผู้บังคับบัญชาขาด ถือปฏิบัติตาม 
       

1.ผู้บังคับบัญชามีการ จำนวนเร่ือง 
  

นํ้ามันรกขยะ ขยะจำนวนน้อย การควบคุมอยา่ง ระเบียบ 
       

ควบคุมและติดตาม ร้องเรียนเกี่ยวคับ 
   

โดยบางคนได้รับ ใกล้ชิดเท่าที่ควร กระทรวงมหาด 
       

การทำงานอย่าง การยักยอกบิล (ค่า 
   มอบหมายว่ิงรถ 2.ขาดการแบ่งแยก ไทยว่าด้วยการ        ใกล้ชิดมีการสอบ นํ้ามันเชื้อเพลิง) 
   เก็บขยะสองเท่ียว หน้าที่ให้ชัดเจน ใช้และรักษา        ทานและกำชับให ้  

   จึงทำให้ออกบิล 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา รถยนต์ของ        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม  

   นํ้ามันซ้ําซ้อน ทางการเงิน องค์กรปกครอง        ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  

     ส่วนท้องถี่น        2.ดำเนินการจัดหา  

     (ฉบับที่ 2) พ.ศ.        เจ้าหน้าที่มาปฏิบัต ิ  

     2563        เพื่อให้พอดีคับรถขยะ  

             และจำนวนเท่ียวที ่  

             ออกเก็บขยะ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ทิชัย  คำเครือ นิติกรชำนาญการ 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเส่ียงที่อาจม ี การควบคุม/ ปร ะเมินระดับของความเส่ียง  มาตรการปัองกันเพื่อ ตัว 

 

กิจกรรม กระบวนการ เส่ียงที่อาจจะ ผลกระทบ/กระตุ้นให ้ ระเบียบที ่ ไม่มี ตา ตา กลาง สูง สูง สูง ไม่เกิดการทุจริต ชี้วัดผล 
  

ดำเนินงาน เกิดขั้น เกิดการทุจริต เกี่ยวช้อง 
 

มาก 
   

มาก สุด 
 

สำเร็จ 

5 - การเบิกจา่ยเงินที่ มีพนักงาน 1.อัตราค่าเดินทางด้วย ถือปฏิบัติตาม        1.เจ้าหน้าที่ ที่มีหนา้ที ่ จำนวนเร่ือง 
  เป็นเท็จ เทศบาลฯที่มี พาหนะมีความ ระเบียบ        ตรวจสอบฎกีาก่อน ร้องเรียนเกี่ยวกับ 

   คำสั่งเดินทางไป แตกต่างกัน กระทรวงมหาด        เบิกจ่าย ต้อง การเบิกจา่ยเงิน 
   ราชการ อาจทำ 2.เจ้าหน้าที่ขาดการ ไทยว่าด้วยการ        ตรวจสอบความ เป็นเท็จ 

   

การเบิกค่า ตรวจสอบความ ค่าใช้จ่ายในการ 
       

ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

   

เดินทางโดยการ ถูกต้องตามระเบียบฯ เดินทางไป 
       

อย่างเคร่งครัดสอบ 
 

   ใช้พาหนะในการ การเดินทางไป 
ราชการของ 

       ทานทุกครั้งก่อนจะทำ  

   เดินทางที่ไม่เป็น ราชการตามระดับชั้น เจ้าหน้าที ่        การเบิกจา่ยให้แก ่  

   ความจริง และความสำคัญ ท้องถี่น (ฉบับที ่        พนักงานฯผู้มีค่าสั่ง  

    

3.เจ้าหน้าที่อาจม ี 4) พ.ศ.2561 
       

เดินทางไปราชการ 
 

    

ปัญหาด้านการเงิน 
        

2..ผู้บังคับบัญชามีการ 
 

             ควบคุมและติดตาม  

             การทำงานอย่าง  

             

ใกล้ชิดมีการสอบ 

ทานและกำชับให้ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม 

ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ทิชัย  คำเครือ นิติกรชำนาญการ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท ี ่  โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเส่ียงที่อาจม ี การควบคุม/ ปร ะเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพื่อ ตัว 

 

กิจกรรม กระบวนการ เส่ียงที่อาจจะ ผลกระทบ/กระตุ้นให ้ ระเบียบที ่ ไม่บี ตา ตา กลาง สูง สูง สูง ไม่เกิดการทุจริต ชี้วัดผล 
  

ดำเนินงาน เกิดขั้น เกิดการทุจริต เกี่ยวขอ้ง 
 

มาก 
   

มาก สุด 
 

สำเร็จ 

5 - การเบิกเงินค่าเช่า คณะกรรมการ 1 .ขาดจิตสำนึกในตังผู้ ถือปฏิบัติตาม 
       

1 . ผู้บังคับบัญชาบีการ จำนวนเร่ือง 
  บ้านเป็นเท็จ ตรวจสอบการเช่า ขอเบิก ระเบียบ        ควบคุมและติดตาม ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
   

บ้านไม่ได้ไป 2.ขาดความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาด 
       

การทำงานอย่าง การเบิกเงินค่าเช่า 
   ตรวจสอบจริงแต ่ ระเบียบฯและ ไทยว่าด้วยการ        ใกล้ชิดบีการสอบ บ้านเป็นเท็จ 
   

กลับเซ็นรับรอง หลักเกณฑ์ของผูม ค่าเช่าบ้านของ 
       

ทานและกำชับให ้
 

    สิทธิในการเบิกค่าเช่า ข้าราชการส่วน        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม  

    บ้าน ท้องถี่น (ฉบับที ่        ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  

    3.ผู้บังคับบัญชาขาด 1แก้1ใฃเพี่มเติม        2.กำชับ  

    การควบคุมอยา่ง ถึงฉบับที่ 4)        

คณะกรรมการ 
 

    

ใกล้ชิดเพราะ พ.ศ.2562 
       

ตรวจสอบสภาพบา้น 
 

    ไว้วางใจ         เช่า ให้ดำเนินการลง  

             พื้นที่ตรวจสอบสภาพ  

             บ้านจริงค่อนเซ็น  

             รับรองทุกครั้ง  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ทิชัย  คำเครือ นิติกรชำนาญการ  

 


