
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหย่วน 

ค าอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
การรับสินบน 

*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต การด าเนินงาน
หรือการปฏบิัติหน้าที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

เหตุการณ์
เกิดขึ้นหรือ
ยังไม่เกิดขึ้น 
ให้ท า
เครื่องหมาย 

√ ในช่อง 

การประเมินความเสี่ยง 

ระดับความจ า   ระดับความรุนแรง 

เป็นของการ     ของผลกระทบ 

เฝ้าระวัง 

มาตรการ/แนวทาง
ในการป้องกันความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 

2563 

ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 ความเสีย่งการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

การจัดซื้อจดั
จัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ,
อนุญาตในการจดัซื้อจัด
จ้างพิจารณาใหผู้้รับจ้างท่ี
เป็น เครือญาติของตน 
หรือพวก พ้องของตนเอง
ได้งานน้ันๆ โดยปราศจาก
ความเกรง กลังต่อ
กฎหมาย 

√ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

       3          3 บทลงโทษตามวินัย
ทางราชการของข้ารา
การ และเน้นย้ าให้ 
เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
กฎ ระเบีจรรยาบรรณ
ข้าราชการ รวมท้ัง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ2563 

กองคลัง 



ล าดับ     
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต การด าเนินงาน
หรือการปฏบิัติหน้าที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

เหตุการณ์
เกิดขึ้นหรือ
ยังไม่เกิดขึ้น 
ให้ท า
เครื่องหมาย 

√ ในช่อง 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

ระดับความจ า   
ระดับความ
รุนแรง 

เป็นของการ     
ของ
ผลกระทบ 

เฝ้าระวัง 

มาตรการ/
แนวทางในการ
ป้องกันความ

เสี่ยง 
ปีงบประมาณ 

2563 

มาตรการ/แนวทาง
ในการป้องกันความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 

2563 

ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2 ความเสีย่งการ 
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง 
กับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 

การจัดซื้อจดั
จ้าง(ของศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

จนท.พัสดุของ ศพด. ซึ่ง 
เป็นครผูู้ดูแลเด็ก 
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างไม ่
เป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน เนื่องจากไม่มี
ความรู ้เกี่ยวกับระเบยีบ
พัสดุและ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เท่าที่ควร 

/ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

       3          3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ 
นวก.พัสดุ ของ
เทศบาล คอยดูแล
แนะน าอย่างใกล้ชิด 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

ส านัก
ปลัด 

3 ความเสีย่งการ 
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง 
กับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 

การบริหารงาน
บุคคล(การ
บรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ
พนักงานจ้าง 

เรียกรับเงินสินบน ซื้อ 
ต าแหน่งเพื่อให้ไดร้ับการ 
โอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง 

/ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

       2         2 เน้นย้ าให้เจ้าหนา้ที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ 
จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

ส านัก
ปลัด 

4 ความเสีย่งการ 
ทุจริตที่เกี่ยวข้อง 
กับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 

การขออนุญาต 
ก่อสร้าง ต่อ
เติมดดัแปลง
อาคาร 

เรียกรับค่าใช้จ่ายในการขอ 
อนุญาตเกินก าหนดของ 
กฎระเบียบ 

√ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

2 2 เน้นย้ าให้เจ้าหนา้ที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ 
จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

กองช่าง 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต การด าเนินงาน
หรือการปฏบิัติหน้าที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

เหตุการณ์
เกิดขึ้นหรือ
ยังไม่เกิดขึ้น 
ให้ท า
เครื่องหมาย 

√ ในช่อง 

การประเมินความเสี่ยง 

ระดับความจ า   ระดับความรุนแรง 

เป็นของการ     ของผลกระทบ 

เฝ้าระวัง 

มาตรการ/แนวทาง
ในการป้องกันความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 

2563 

ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5 ความเสีย่งการ 

ทุจริตในความ 

โปร่งใสของการใช้ 

อ านาจและ 

ต าแหน่งหน้าท่ี 

 การน าวัสดุ อุปกรณ์ของ
ราชการไปใช้ 

เป็นการส่วนตัว 

√ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

      2                     2 ควบคุมการเบิกจ่าย
และสร้างจิตส านึกท่ี
ดีโดยการรณรงค์ให้
แยกแยกผลประ 

โยชน์ส่วนตัวและผล 
ประโยชนส์่วนรวม 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

ส ำนกั
ปลดั 

6 ความเสีย่งการ 

ทุจริตในความ 

โปร่งใสของการใช้ 

อ านาจแลต าแหน่ง 

หน้าท่ี 

การให้ความ 

ช่วยเหลือ 

ประชาชน 

การเรยีกรับสินบน หรือ
สิ่ง ตอบแทนอ่ืน 

√ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

        1                  1  การสอบทานจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับขึ้นทุกเคสที่
ขอรับการช่วยเหลือ 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

ส ำนกั
ปลดั 

7 ความเสี่ยงการ ทุจริต
ในความ โปร่งใสของ
การใช ้จ่าย
งบประมาณ และการ
บริหาร จัดการ
ทรัพยากร ภาครัฐ 

การจ่ายเบีย้ 

ยังชีพ 
- การตรวจสอบการใช้
สิทธ์ิของผู้สูงที่รับเบี้ยไป
ซ้ าซ้อนกับการได้รับเบี้ย
บ าเหน็จบ านาญหรือไม่
และเรียกคืนคลังท้องถิ่น  

√ เคยเกิดขึ้น
แล้ว 

        2                  2 ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ไม่
มีสิทธ์ิรับเบีย้คืนเงิน
ทั้งหมดให้คลังท้องถิ่น
แล้ว 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

ส ำนกั
ปลดั 

8 ความเสี่ยงการ ทุจริต
ในความ โปร่งใสของ
การใช ้จ่าย
งบประมาณ และการ
บริหาร จัดการ
ทรัพยากร ภาครัฐ 

การจัดเก็บ
ภาษี การเก็บ
เงิน การ 

รักษาเงิน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มี การ
สรุปการน าส่งรายวัน และไม่มี
การน าเงินท่ีรับใน แต่ละวันเข้า
ฝากบัญชี ธนาคารของเทศบาล 
และไม่มีการรายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

√ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

        3                    3 บทลงโทษตามวินัยทาง
ราชการ ของข้าราการ 
และเน้นย้ าให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบจรรยา 
บรรณข้าราชการรวมท้ัง  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด 

ตลอด
ปีงบประมา
ณ  2563 

กอง
คลงั 

 


