
 
 
 

 

แผนการประเมนิความเส่ียงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวดัชัยภูม ิ
  



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 

ประเด็น/ขัน้ตอน/

กระบวนการ

ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มผีลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

ประเมนิระดับของความเสียง 

มาตรการ

ป้องกันเพื่อไม่

เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า   ปาน   

 กลาง 

สูง สูง 

มาก 

สูง 

สุด 

1 โครงการ

ป้องกัน

ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

ความขัดกัน

ระหว่างประโยชน์

ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์

ส่วนรวม 

การด าเนนิงานดา้น

ตา่งๆ เกิดความ

ล่าช้า 

ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องไม่

ปฏบัิตติามแนวทาง

ปฏบัิตเิกี่ยวกับการ

จัดซือ้จัดจา้ง  

อาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติ/เกิดความ

ขัดกันระหว่างผล 

ประโยชนส์่วนตน

กับผลประโยชน์

ส่วนรวม 

 

 

พระราชบัญ

ญัตกิารจัดซื้อ

จัดจ้างและ

การบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

 

       ผู้บังคับบัญชา 

มกีารควบคุม 

และตดิตามการ 

ท างานอย่างใกล ้

ชดิมกีารสอบ 

ทานและก าชับให้

เจ้าหนา้ที่ปฏบัิติ

ตามระเบียบ 

อย่างเครง่ครัด 

และรวดเร็ว 

ระยะเวลา

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

 

 

 



ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 

ประเด็น/ขัน้ตอน/

กระบวนการ

ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มผีลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

ประเมนิระดับของความเสียง 

มาตรการ

ป้องกันเพื่อไม่

เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า   ปาน   

 กลาง 

สูง สูง 

มาก 

สูง 

สุด 

2 การพัฒนาแผน

และกระบวน 

การจัดซื้อจัด

จ้าง 

กระบวนการจัดซือ้

จัดจ้าง 

มกีารให้หรือรับ

ของขวัญ การเลีย้ง

รับรองคูส่ัญญา

หรือประโยชนอ์ื่นใด

ในโอกาสตา่งๆ เพื่อ

เอื้อประโยชน์ 

 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด

การควบคุมอย่าง

เครง่ครัด 

2.เจ้าหนา้ที่ขาด

จิตส านกึเห็นแก่

ประโยชนส์่วนตัว

มากกวา่ประโยชน์

ส่วนรวม 

ระเบียบ

กระทรวงการ

คลังว่าดว้ย

การจัดซื้อจัด

จ้างและการ

บริหารพัสดุ

ภาครัฐ  

พ.ศ.2560 

       1.ผู้บังคับบัญชามี

การควบคุมและ

ตดิตามการ

ท างานอย่าง

ใกล้ชิดมีการสอบ

ทานและก าชับให้

เจ้าหนา้ที่ปฏบัิติ

ตามระเบียบ

อย่างเครง่ครัด 

2.มกี าหนด

มาตรการภายใน

เพื่อสง่เสริม

ความโปร่งใส

และป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน 

การทุจรติ

ประพฤติมิ

ชอบ 

 

 



ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 

ประเด็น/

ขั้นตอน/

กระบวนการ

ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

มผีลกระทบ/

กระตุ้นให้เกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/

ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

ประเมนิระดับของความเสียง 

มาตรการป้องกนั

เพื่อไมเ่กิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า   ปาน   

 กลาง 

สูง สูง 

มาก 

สูง 

สุด 

3 บูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อ

ตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

การยักยอกเงนิ

ค่าธรรมเนยีม

การเก็บภาษท่ีีดนิ

และสิ่งกอ่สร้าง 

ไมม่ขี้าราชการ

รับผิดชอบงาน

จัดเก็บภาษีมีเพยีง

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจซึ่งรับผิด 

ชอบการจัดเก็บ 

ภาษีทุกขั้นตอน 

1.ผู้บังคับบัญชาขาด

การควบคุมอย่าง

เครง่ครัด 

2.เจ้าหนา้ที่ขาด

จิตส านกึเห็นแก่

ประโยชนส์่วนตัว

มากกวา่ประโยชน์

ส่วนรวม 

ระเบียบ

กระทรวงมหา

ดไทยวา่ด้วย

การด าเนนิ 

การตาม

พระราชบัญ

ญัตภิาษีท่ีดนิ

และสิ่งปลูก

สร้าง  

พ.ศ.2562 

       1. บังคับบัญชามกีาร 

ควบคุมและตดิตามการ 

ท างานอย่างใกล้ชิดมี

การสอบทานและก าชับ 

ให้เจ้าหนา้ที่ปฏบัิตติาม

ระเบียบอย่างเครง่ครัด 

2. ด าเนินการจัดหา

เจ้าหนา้ที่มาปฏบัิตงิาน

เก็บภาษตีรงตาม

ต าแหนง่ 

3.มกี าหนดมาตรการ

ภายในเพื่อสง่เสริม 

ความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจรติ 

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ

ยักยอกเงิน

ภาษี 

 

 

(ลงช่ือ)                รายงาน 

   (นางศิริพร  โรมแพน) 
     หวัหน้าส านกัปลดั 


