
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 
ท่ี โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินการ 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ 

ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

1 การเรียก
ทรัพย์สิน
หรือผลประ 
โยชน์อ่ืนใด 

การขอเข้า
เป็นคู่สญัญา,
การอนุมัติ, 
อนุญาต 

การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืน
ใดเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์อยา่ง
ใดอย่างหน่ึงเพื่อ
รับผลประโยชน์
จากคู่สัญญา,การ
อนุมัติ, อนุญาต 

- ควบคุม ก ากับดูแลให้พนักงาน
ราชการ พนักงานจา้ง และเจา้หน้าที่
ในสงักัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุก
คนให้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และแห้ไขปญัหาการทุจริตของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
ราชการ พนักงานจา้ง และเจา้หน้าที่
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุก
คนให้ปฏิบตัิตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงาน
ราชการ พนักงานจา้ง และเจา้หน้าที่
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทุก
คนให้ปฏิบตัิตามประกาศเจตนารมณ์ 
 

คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 
 

       - มีการจัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
- เปิดช่องทางให้
ประชาชนแจ้ง
เหตุการทุจริต 
- มีค าสัง่ ประกาศ 
หรือมาตรการใน
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเพื่อ
ป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้บริหารได้
ก าชับ การปฏิบตัิ
หน้าที่อยู่เสมอ 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
เผยแพร่

ช่องทางการ
รับเร่ือง

ร้องเรียนการ
ทุจริต

มากกว่า 1 
ช่องทาง 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินการ 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ 

ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

1 การเรียก
ทรัพย์สิน
หรือผลประ 
โยชน์อ่ืนใด 
(ต่อ) 

  - สร้างตระหนักให้แก่บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลบา้นกลางทุกคนรู้
ถึงระเบยีบ กฎ ข้อบังคับ ย  าเตือนใน
ที่ประชุมทุกๆเดือน 
- ก าชับให้ปฏิบัตงิานตามคู่มือและ
เจ้าหน้าที่ในสงักัดเทศบาลต าบลบ้าน
กลางต้องยึดม่ันในจริยธรรมและ
กระท าสิ่งที่ถูกต้องตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลอย่างเคร่งครัด 
- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจง้
เหตุการทุจริต 

    
 

   - ติดตามการ
ด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ในสงักัด
อยู่สม่ าเสมอ 
- หากพบว่ามีการ
ร้องเรียนเหตุ
ทุจริต จะมีการ
ลงโทษอย่าง
จริงจัง 
 

 

2 การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

การขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่อาจจะ
น ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ใน
เร่ืองส่วนตัวเอา
น  ามันรถยนต์ไปใช้
ส่วนตัวหรือเติมน า
มันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย 

- ออกค าสั่งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รถยนต์ส่วนกลาง 
- ออกก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
สิ นเปลืองน  ามัน เชื่อเพลงิของราชการ 
และการเบิกจ่ายเชื อเพลิงของ
หน่วยงาน 
- ตรวจสอบเลขไมล์รถกับอัตราการใช้
น  ามันทุกๆเดือน 
 

ระเบียบการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

   
  

  - ออกค าสั่ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
รถยนต์ส่วนกลาง 
- จัดท าประกาศ
ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้
สิ นเปลือง 
เชื อเพลงิของทาง
ราชการ 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
ด้านการ

ทุจริตการใช้
รถยนต์

ส่วนกลาง 



 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินการ 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ 

ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

 การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง  
(ต่อ) 

  - ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน  ามัน 
เก่ียวกับเงื่อนไขในการจ่ายน  ามันของ
รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน 
- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับดารป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ออกระเบียบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง 
- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบการ
ใช้รถยนต์สว่นกลางของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 

    
 

   - ผู้ขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
ท าบันทึกขอ
อนุญาตทุกครั ง 
- มีการตรวจสอบ
เลขไมล์กับอัตรา
การใช้น  ามันทุก
เดือน 

 

3 การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

ใช้เคร่ืองถ่าย
เอกสารของ
เทศบาล ถา่ย
เอกสารเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัวท่ีมา
เก่ียวข้อง 
กับงาน 

ใช้เคร่ืองถ่าย
เอกสารในการ
ปฏิบตัิวานมีโอกาส
ที่จะน ากระดาษ
ของทางราชการไป
ใช้อย่างไม
เหมาะสมและใช้
เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

- หาแนวทางการปฏิบัตเิก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- แจ้งใหผู้้บังคับบญัชาแตล่ะส่วน 
ควบคุม ก าชับและก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ในสงักัดให้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบ ตามแนวทางการปฏบิัตแินว
ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือ
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
  

  
  

   - จัดให้มีแนว
ทางการปฏิบตัิ
เก่ียวกับทรัพย์สิน
ของราชการ 
- แจ้งก าชับ ให้
ผู้บังคับบญัชาแต่
ละส่วนตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ในสงักัด
อย่างต่อเน่ือง 

การควบคุม
การใช้

กระดาษ 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกา
รด าเนินการ 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ 

ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

4 การจัดซื อ
จัดจ้าง 

กระบวนการ
จัดซื อจัดจ้าง 

-การใช้อ านาจใน
การเสนอชื่อบุคล
เพื่อแตง่ตั งเป็น
คณะกรรมการ
ก าหนด
คุณลักษณะราคา
กลางหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ         
ที่อาจเอื อต่อ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
-การใช้ดุลพินิจ
ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการใน
การเลือกร้านค้า
หรือผู้ประกอบการ
เพียงรายเดยีวใน
หลายๆโครงการ 

- มีมาตรการความโปร่งใสในจัดจัดซื อ
จัดจ้าง 
- แจ้งใหผู้้บังคับบญัชาแตล่ะส่วน 
ควบคุม ก าชับและก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ในสงักัดให้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบ หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- มีการก าชับในการประชุม
ประจ าเดือนของส่วนราชการทุกครั ง 
 
 

- มาตรการความ
โปร่งใสในจัดจดัซื อ
จัดจ้าง 
- คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
 

   
 

   - มีมาตรการ
ความโปรง่ใสใน
จัดจัดซื อจดัจ้าง 
- มีมาตรการใน
การป้องกันการ
รับสินบนและ
ผลประโยชน์
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อยึด
หลักเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตงิาน 
- มีการแจ้งก าชับ
ในที่ประชุม
ประจ าเดือนของ
ส่วนราชการทุก
ครั ง 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
ด้านการ

ทุจริตในการ
จัดซื อจัดจ้าง 

  



 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค  
 1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  ด้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
 1. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นอย่างดี  
 2. ส่งเสริมให้ผูบ้รหิารระดับสงูขององค์กรเหน็ความส าคัญของการประเมินความเสีย่งต่อการทจุรติและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กร
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
 3. เทศบาลต าบลบ้านกลางควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท ามาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 


