
แผนการประเมินความเสีย่งการทุจริตประจ าปี
การประเมินความเสีย่งการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ



ไม่มี ต่ า
มาก

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก

สงูสดุ

1 ใชร้ถยนต์
ส่วนกลางไปท า

ธุรส่วนตัว

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อยา่งใกล้ชดิ

/

2.เจา้หน้าทีป่ระจ า
รถยนต์ส่วนกลางไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
การใชร้ถยนต์
ส่วนกลางอยา่ง
เคร่งครัด

ที่ โครงการ/
กิจกรรม(ระบุชือ่

โครงการ/
กิจกรรม ถ้าม)ี

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน

เหตกุารณ์ความ
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกิดขึน้

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุน้
ให้เกิดการทุจริต

แผนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง

การประเมินระดบัของความเสีย่ง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต

ตวัชีว้ดั
ผลส าเร็จ

การใชร้ถยนต์
ส่วนกลางของ
ทางราชการ

เพือ่ประโยชน์
ส่วนตัว

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์
ขององค์กร
ปกครองงส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548

1.ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อยา่งใกล้ชดิมีการ
สอบทานและก าชบั
ให้เจา้หน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด           
2.เจา้หน้าทีป่ระจ า
รถยนต์ส่วนกลาง
ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้
รถยนต์อยา่ง
เคร่งครัด

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน

เกี่ยวกบัการ
ใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง
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มาก

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก

สงูสดุ
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แผนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/

กิจกรรม(ระบุชือ่
โครงการ/

กิจกรรม ถ้าม)ี

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน

เหตกุารณ์ความ
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกิดขึน้

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุน้
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง

การประเมินระดบัของความเสีย่ง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต

ตวัชีว้ดั
ผลส าเร็จ

การยกัยอกเงิน
ค่าธรรมเนียม
การเกบ็ภาษี
ทีดิ่นและส่ิง
ปลูกสร้าง

ไม่มีขา้ราชการ
รับผิดชอบงาน
จดัเกบ็ภาษีมี
เพียงพนักงาน
จา้งตามภารกจิ

ซ่ึงรับผิดชอบการ
จดัเกบ็ภาษีทุก

ขั้นตอน

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อยา่งใกล้ชดิ          
    2.ขาดการแบ่ง
หน้าทีร่ะหว่างการ
รับเงินกบัการ
รวบรวมเงิน
3.มีการให้บริการ
จดัเกบ็ภาษีนอก
ส านักงาน

พระราชบัญญัติ
ภาษีทีดิ่นและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562

1.ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อยา่งใกล้ชดิมีการ
สอบทานและก าชบั
ให้เจา้หน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด           
2.ด าเนินการจดัหา
เจา้หน้าทีม่าปฏิบัติ
หน้าทีห่รือมีการ
มอบหมาย
เจา้หน้าทีผู้่อื่นมา
ชว่ยปฏิบัติงานเกบ็
ภาษี

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน

เกี่ยวกบัการ
ยกัยอกเงิน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเส่ียง  ส านักปลัด
ชื่อผู้รายงาน  จา่สิบเอกหญิงทิพยสุ์ดา  ไชยยศ  ต าแหน่งนิติกร

แผนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/

กิจกรรม(ระบุชือ่
โครงการ/

กิจกรรม ถ้าม)ี

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน

เหตกุารณ์ความ
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกิดขึน้

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุน้
ให้เกิดการทุจริต

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง

การประเมินระดบัของความเสีย่ง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต

ตวัชีว้ดั
ผลส าเร็จ

การจดัซ้ือจดั
จา้งอาหาร

กลางวันของ
สถานศึกษาใน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโนนแดง

- เนือ่งจาก
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง
ค่อนขา้งมาก 
และมีการ
ปรับเปล่ียน
ระเบียบอยู่ตลอด
 - กระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งอาจ
มีหลายขั้นตอน 
จงึอาจท าให้เกดิ
ความผิดพลาด

1.บุคลากรของงาน
การศึกษาขาด
ความรู้ทางด้าน
การเงินและบัญชี
ท าให้เกดิการล่าชา้
2.ยงัขาดความ
เขา้ใจขั้นตอนการ
ขอรับ
เงิน อดุหนุนจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

1.ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการท างาน
อยา่งใกล้ชดิมีการ
สอบทานและก าชบั
ให้เจา้หน้าทีป่ฏิบัติ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด           
2.เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
 และการป้องกนั
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน

เกี่ยวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง

อาหาร
กลางวันของ
สถานศึกษา

ในสังกดั


