
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  
ที่ ขก ๖๖๐๑.๕/                                 วันที่   ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายงานการจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   

  ด้วย งานนิติการ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการจัดท าแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

    ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลท่าพระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอรายงานแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา    
 
 
                                                              พ.จ.อ. 
                                                                       (จักรภพ  นามปากดี) 
                                                                         นิติกรช านาญการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

 
การควบคุม/ระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  
มาตรการป้องกันเพื่อ

ไม่เกิดการทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ ามาก 

ต่ า 
กลาง 
สูง 

สูงมาก 
สูงสุด 

1 ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียม
เก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

1. ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มาช าระค่าธรรม 
เนียมเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ 
เทศบาลต าบลท่าพระ 
2. เทศบาลก าหนด
และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ออกท าการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่บ้าน
นอกเวลาราชการ 

เจ้าหน้าที่ผู้
จัดเก็บน าเงิน
ค่าธรรมเนียม
จากการจัดเก็บ
ไปใช้ส่วนตัวและ
น าเงินส่งล่าช้า 

1. เจ้าหน้าที่
ออกจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
นอกเวลา
ราชการ 
2. เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน 
 

1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  
2. เทศบัญญัติเรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 
2544 

     √  1. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมติดตาม
การท างานอย่าง
ใกล้ชิด มีการก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
2. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
เรียกรับ รับ
ทรัพย์สิน  
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ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

 
การควบคุม/ระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่

เกิดการทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ ามาก 

ต่ า 
กลาง 
สูง 
สูงมาก 
สูงสุด 

2 การรับช าระ
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

1. ผู้เสียภาษีช าระ
ภาษี ณ เทศบาล
ต าบลท่าพระ หรือ 
2. ช าระโดยวิธีอ่ืน 
เช่น ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยส่งธนาณัติ  
ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย์  เช็ค
ธนาคาร หรือเช็คที่
ธนาคารรับรองสั่งจ่าย
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้
จัดเก็บน าส่งเงิน
ล่าช้า 
2. เจ้าหน้าที่
ยักยอกเงินค่า
ภาษี 

1. ผู้บังคับ 
บัญชาขาด
การควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
หรือให้ความ
ไว้วางใจ
เกินไป 
2. เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจ
เงินขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 

     √  ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
2. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ยักยอกเงิน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   งานนิติการ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  
ชื่อผู้รายงาน  พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากด ี นิติกรช านาญการ 


