
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของ
ความเส่ียง 

 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ต่ า กลาง สูง 

1 การสรรหา
พนักงาน
จ้างประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

การเรียกเก็บ 
เงินจากบุคคล ผู้
มาเข้ารับ การ 
สอบแข่งขัน 

-เจ้าหน้าที่ที ่
เกี่ยวขอ้ง 
เรียกร้องเงิน 
หรือสิ่งตอบ 
แทนจาก 
ผู้สมัครสอบ 
เพื่อแลกกับ 
การบรรจุเป็น 
พนักงานจ้าง 

ขาดการ 
ตรวจสอบจาก 
ผู้บังคับบัญชา 
-เจ้าหน้าที่ม ี
ปัญหาทาง 
การเงิน 
 

ประกาศจังหวัด
นครราชสีมา เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไป 
(เกี่ยวกบั พนกังานจ้าง) 

   1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุม และ
ติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด 
มีการสอบทานและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดหา
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหนา้ที่
ผู้อื่นมาช่วย
ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียม  
 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการ
ยักยอกเงิน 

2 การจัดเก็บ
ภาษ ีประจ า 
ปี 2565 

การยักยอก
ค่าธรรมเนียม 
การจัดเก็บ ภาษี
ต่างๆ 

เจ้าหน้าที ่
ยักยอกเงิน 
ค่าธรรมเนียม 
การจัดเก็บ 
ภาษีต่างๆ 

-ขาดการ 
ตรวจสอบจาก 
ผู้บังคับบัญชา 
-เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ
การ จัดเก็บ
ภาษีม ีปัญหา
ด้าน การเงิน 
และได้น าเงิน
ไปใช้ก่อน 

-พรบ. ภาษ ีบ ารุง 
ท้องที ่2508  
-พรบ. ภาษีปา้ย 2510 
และที่ แก้ไข เพิ่มเติม 

   -ผู้บังคับบัญชา 
ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบใบเสร็จ 
การช าระภาษ ี 
-ให้เจ้าหนา้ที่จัดเก็บ 
ภาษีรายงานทุกครั้ง 

ไม่มีผู้ 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกบั การ
ไม่ได้ รับ
ใบเสร็จ ใน
การ ช าระภาษ ี
ในแต่ละ ครั้ง 

3 โครงการ
เกี่ยวกบั 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเรียกรับ เงิน 
หรือสิ่ง ตอบ
แทนเพื่อ แลก
กับงาน ก่อสร้าง 
หรือ การตรวจ
งาน จ้าง 

-เจ้าหน้าที ่
ผู้เกี่ยวข้อง 
เรียกรับเงิน 
หรือสิ่งตอบ 
แทนจากผู ้
รับจ้าง เพื่อ 
แลกกับงาน 
หรือการตรวจ 
งานจ้าง 

-เจ้าหน้าที่เห็น 
แก่ประโยชน ์
ส่วนตน  
-ผู้รับจ้างเสนอ 
สิ่งตอบแทน 
 -เจ้าหน้าที่ม ี
ปัญหาเร่ือง 
การเงิน 

พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้าง
และ การ บริหาร พัสด ุ
ภาครัฐ 2560 

   -คณะกรรมการทุก 
ชุด ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย
อย่าง เคร่งครัด และ 
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ   

-งาน ก่อสร้าง
ได้ มาตรฐาน 
ตาม ก าหนด 
 -ไม่มีเรื่อง 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกบั งาน 
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 
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ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของ
ความเส่ียง 

 

มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ต่ า กลาง สูง 

4 การเบิก
จ่ายเงิน เบี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

การเบิกเงินสด 
จากธนาคาร 
เพื่อมาน าจา่ย 
ผู้สูงอายุ ผู ้
พิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส ์เป็น
เงิน จ านวนมาก 
ต่อคร้ัง 

-อาจเกิดเหต ุ
เงินสดสูญหาย 
ระหว่าง การ
เดินทาง ไป
เบิกเงินสด 
จากธนาคาร 

-เจ้าหน้าทีอ่าจ 
ได้รับข้อเสนอ 
เพื่อแลกกับ
การ การให้
ข้อมูล วัน/
เวลา ในการ 
เดินทางไปเบิก 
เงินสดแต่ ละ
ครัง้  
-เจ้าหน้าที่ม ี
ปัญหาในด้าน 
การเงิน 

หลักเกณฑ์และวธิ ี
ปฏิบัติใน การจ่ายเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ย 
ความพิการ ของ อปท.  
2546 

   - ผู้บังคับบัญชา 
ก ากับ ดูแล และ 
ตรวจสอบอย่าง 
ใกล้ชิด  
- แต่งต้ัง
คณะกรรมการ และ 
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภยั 
ในการเดินทางไป 
เบิกจ่ายเงินจาก 
ธนาคารทุกคร้ัง 

ระหว่าง การ 
เดินทางไป 
เบิกเงิน เบี้ย 
ผู้สูงอายุ ผู ้
พิการ และ
ผู้ป่วย เอดส์ 
ไม่เกิด 
เหตุการณ์ เงิน
สดสูญหาย 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน  : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
ชื่อผู้รายงาน       : นายพัฒนวิทย์  แผนวิชิต ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


