
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
อนุกรรมการต่างๆ 
ให้กับพรรคพวก  
มีระบบเส้นสาย
ระบบอุปถัมภ ์
 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อนุกรรมการต่างๆ 
ไม่ค านึงถึงผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ยึดแต่พวกพ้องของ
ตนเองเข้าไปด ารง
ต าแหน่ง เพื่อเข้าไป
มีอ านาจในการ
จัดการผลประโยชน์
ของพรรคพวกของ
ตนเอง 

1. ผู้ที่มีอ านาจในการแต่งตั้ง 
    บุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่ง  
    ในคณะกรรมการ หรือ 
    คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
    เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. หน่วยงานขาดหรือ 
    มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ 
    วัยวุฒิ ประสบการณ์  
    และความสามารถที ่
    เหมาะสมของแต่ละด้าน 
    ในจ านวนน้อย 

1. ไม่ควรแต่งตั้งผู้ที่มี 
    ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป 
    ปฏิบัตหิน้าที่ในกรรมการ  
    หรืออนกุรรมการต่างๆ 
2. ด าเนินการสรรหา 
    บุคลากรที่มีความรู้ 
    ความสามารถเหมาะสม 
    กับต าแหน่งที่ไม่มีผู้ด ารง 
    ต าแหน่ง  
 

       1. ตรวจสอบขอ้มูลของผู้ที่ได้รับ 
    การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง  
    และเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 
    พิจารณา 
2. ตรวจสอบต าแหน่งที่ไม่มีผู้ด ารง 
    ต าแหน่งและด าเนินการ 
    ประชาสัมพันธ์ ดว้ยวิธกีารรับ 
    โอนย้ายหรือท าหนังสือแจ้ง 
    ความประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อ 
    ผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการชุดต่างๆ 
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงลด
อัตราการเกิดการทุจริตจาก
การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 
 
 
 
 
 
 

- ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล เช่น  
การซ้ือขายต าแหน่ง  
การประเมินความดี
ความชอบ  
การแต่งตั้งโยกย้าย  
การด าเนินการทาง
วินัย เป็นต้น 

การด าเนินการต่างๆ
ที่เกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคลไม่
ค านึงถึงมาตรฐาน
และหลักเกณฑต์่างๆ 
ที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
ก าหนด 

1. ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจยึดแต ่
    ผลประโยชนข์องพวกพ้อง 
2. ผู้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณา 
    ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
    การบริหารงานบุคคล  
    ขาดความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป  
    ประกาศพนักงานเทศบาล  
    ประกาศคณะกรรมการ 
    พนักงานเทศบาลจังหวัด 
    นครปฐม 

1. มาตรฐานกลางบริหารงาน 
    บุคคลส่วนท้องถิ่น 
2. ประกาศคณะกรรมการ 
    พนักงานเทศบาล 
3. ประกาศคณะกรรมการ 
    พนักงานเทศบาลจังหวัด 
    นครปฐม 
4. ประมวลกฎหมายอาญา 

    ใช้มาตรฐานทั่วไปของส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการ
พิจารณาด าเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล 

บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
การพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์
ที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.           ส านักปลัดเทศบาล                     . 

ชื่อผู้รับชอบ.         นางสาวศิริพรรณ  แจ่มโกมัย                                              . 

ต าแหน่ง             หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                                                 . 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้

เกิดการทุจริต 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 1. โครงการ 
    ส ารวจภาษ ี
    ที่ดินและสิ่ง 
    ปลูกสร้าง 
 

การประเมินภาษ ี
ที่ต่ ากวา่ความ
เป็นจริง  
 

1. การจัดท า 
    ฐานข้อมูลภาษ ี
2. การประเมินภาษ ี
 

1. ฐานข้อมูลภาษี  
    อาจไม่ครบถ้วน 
    ถูกต้อง หรือไม่ตรง 
    กบัการใช้ประโยชน์จริง 
2. การก าหนดประเภท 
    โรงเรือนหรือสิ่งปลูก 
    สร้างเพื่อประเมิน 
    ทุนทรัพย์ขอโรงเรือน 
    ที่กรมธนารักษ ์
    ประกาศใช้                
    ไม่ครอบคลุมกับ 
    โรงเรือนหรือสิ่งปลูก 
    สร้างที่มีอยู่ในพื้นที ่
    ท าให้เจ้าหน้าที ่
    ผู้รับผิดชอบต้องใช้ 
    ดุลพินิจก าหนด 
    สิ่งปลูกสร้าง 
    เพื่อให้ตรงตาม 
    ประเภทที่ก าหนดไว ้

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

       1. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดิน 
    และสิ่งปลูกสร้างในระบบ 
    สารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง  
    และเป็นปัจจุบันเสมอ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ือง 
    การประเมินภาษ ีเข้ารับการ 
    ฝึกอบรมเกีย่วกับการปฏิบัติตาม 
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ       
    สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ 
    กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  
    หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง  
    เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ  
    มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 
    การประเมินภาษ ีต้องศึกษา 
    รายละเอยีดของกฎหมาย  
    ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือ 
    สั่งการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งให้ 
    ชัดเจน และสม่ าเสมอ เนื่องจาก 
    มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
4. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหนา้ที ่
    ผู้รับผิดชอบ ก ากับการปฏิบัติงาน 
    และติดตามผลการด าเนินการ 
   ต่างๆ อยา่งสม่ าเสมอ  

การประเมินภาษ ี
มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นธรรมกับทุกฝา่ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.      กองคลัง                    . 

ชื่อผู้รับชอบ.         ว่าที่ ร.ต.จรุงพัฒน์   แม้นศรี                            .   

ต าแหน่ง               ผู้อ านวยการกองคลัง                                   .  
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 - การก าหนดราคา
กลางไม่ใช้ค่า K  
มาปรับ 
 

1. ไม่มีการคิด 
    ค านวณเงิน 
    ชดเชยค่างาน 
    ก่อสร้าง (ค่า K)  
    ด้วยการคิด 
    ค านวณจาก  
    BOQ. (Bill of  
    Quantities)  
    แบบแสดง 
    ปริมาณงาน 
    ก่อสร้างของ 
    ผู้รับจ้าง ตาม 
    หลักเกณฑ์ สูตร  
    ข้อก าหนดของ 
    การค านวณ (ค่า K) 
2. ไม่ได้แยก 
    ประเภทงานให ้
    สอดคล้องกับ 
    สูตรที่จะใช ้
    ในการค านวณ 
    ค่าเงินชดเชย 
    ค่างานก่อสร้าง  
    (ค่า K) ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดค านวณและ
ตรวจสอบเงินชดเชย 
ค่างานก่อสร้างตาม 
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) มีความซับซ้อน 
รายละเอียดค่อนขา้งมาก 
อาจท าให้เกิดช่องทางใน
การทุจริตขึ้นได้ 

1. พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
    และการบริหารพัสดภุาครัฐ  
    พ.ศ.2560 
2. มติคณะรัฐมนตรี ว 109  
    ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 
 

       ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
อย่างสม่ าเสมอ เพือ่เพิ่มความรู้ 
ความเข้าใจ และประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงาน 
เจ้าหน้าที่พัสด ุรวมถึงเจ้าหนา้ที ่
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. การด าเนินการจัดซ้ือ 
    จัดจ้างเป็นไปด้วย 
    ความถกูต้องและ 
    ก่อประโยชน์สูงสุด 
    แกห่น่วยงาน 
2. ป้องกันมิให้ผู้รับจ้าง 
    บวกราคาเพื่อ 
    การเปลี่ยนแปลงของ 
    ราคาวัสดุไว้ลว่งหน้า 
    จ านวนมาก 
3. เกิดความเป็นธรรมต่อ 
    คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
 

 
 
 
 
 
 

 



ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

2 - ผู้รับจ้างขอ
อนุมัติใช้วัสดุ  
แต่ไม่ได้น าวัสด ุ
ที่ขออนุมัติมาใช ้

1. ผู้ควบคุมงาน  
    ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที ่
    ตรวจและควบคุมงาน  
    ณ สถานที่ทีก่ าหนด 
    ในสัญญา หรือที่ตกลง 
    ให้ท างานจา้งนั้นๆ  
    ทุกวัน 
2. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้ 
    บันทึกสภาพการ 
    ปฏิบัติงานของ 
    ผู้รับจ้างและ 
    เหตุการณ์แวดล้อม 
    เป็นรายวัน หรือ 
    บันทึกการปฏบิัติงาน 
    ของผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ 
    ระบุรายละเอียด 
    ขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานและ 
    วัสดุที่ใช ้

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานก่อสร้าง 
ไม่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบรายงานของผู้
รับจ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่วยงานของรัฐ
รายงานทุกสัปดาห ์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

    1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
    ในงานจ้างก่อสร้างจัดประชุม  
    เพื่อตรวจสอบรายงาน 
    การปฏิบัติงานของผู้รับจา้ง และ 
    เหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม 
    งานของหน่วยงานของรัฐ 
    รายงาน โดยตรวจสอบกับ 
    แบบรูปรายการละเอียดและ 
    ข้อก าหนดในสัญญาหรือ 
    ข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้ง 
    รับทราบหรือพิจารณาสั่ง 
    หยุดงาน หรือพกังานของ 
    ผู้ควบคุมงาน แลว้รายงาน 
    หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
    เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
    หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
    ออกตรวจงานจา้ง ณ สถานที ่
    ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที ่
    ตกลงให้ท างานจา้งนั้นๆ  
    ตามเวลาที่เหมาะสมและ 
    เห็นสมควร และจัดท าบันทกึ 
    ผลการออกตรวจงานนั้นไว ้
    เพื่อเป็นหลักฐานดว้ย 

วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ตรงกับวัสดุ
ที่ขออนุมัติ ท าให้งานจ้าง
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานงานก่อสร้าง 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.           กองช่าง                         . 

ชื่อผู้รับชอบ.              นายมาโนช   ไวว่อง                                          . 

ต าแหน่ง          ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง          .  
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 - การตรวจ
เอกสารไม่
ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่อง
ไว้ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ได้ด าเนินการตรวจ
เอกสารให้ครบถ้วน ก่อน
ด าเนินการรับค าขอจากผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ขาดประสบการณ์ใน
การด าเนินการรับค าขอ
อนุมัติ อนุญาต 

ให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม
ผลการด าเนินการอยู่
สม่ าเสมอ 

     1. จัดท าคู่มือเรื่องการรับค าขอ  
    ค าร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ 
    อนุญาต ส าหรับเจา้หน้าที ่
2. จัดท าคู่มือเรื่องการยื่นค าขอ 
    ค าร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ  
    อนุญาต ส าหรับผูม้าติดตอ่ราชการ 
3. จัดท าทะเบยีนรับค าขอ 
    ค าร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ  
    อนุญาต โดยก าหนด 
    รายละเอยีดในการลงรับเอกสาร 
    ให้ชัดเจน 
4. จัดท าบันทึกรายงานผล 
    การด าเนินการเสนอ 
    ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
    เป็นรายสัปดาห์  

การด าเนินการอนุมัต ิ
อนุญาต มีความถูกต้อง  
ไม่ล่าช้า และเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

- การพิจารณา
ตรวจสอบและ
เสนอความเห็น
ของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่
ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

1. ผู้มาติดต่อราชการรู้จัก 
    กับเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    เป็นการส่วนตวั  
2. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
    เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ในการด าเนินการ 
    อนุมัติ อนญุาต ตา่งๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไม่ด าเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีหรือมีการ
เรียกรับผลประโยชน ์
เพื่อด าเนินการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ีพ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ... 

    1. มีการแสดงแผนผังขั้นตอน 
    ในการด าเนินการ ที่มีการระบ ุ
    เวลาในการด าเนินการ และ 
    ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2. จัดให้มีระบบติดตามผลการ 
    ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและ 
    ชัดเจน 
3. มีคู่มืออธิบายวิธกีารด าเนินการ 
    ต่างๆ ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

การด าเนินการอนุมัต ิ
อนุญาต ต่างๆ  
มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามล าดับในการยื่นค าขอ 
รวมทั้งเป็นการด าเนินการ
ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.                      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                      . 

ชื่อผู้รับชอบ.                   นางวราภรณ์   ปานหงษา                                                                  .   

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  . 


