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 ๑. สอบทานการ
ปฏบิติังานใหเ้ปน็ไปตาม
ระเบยีบ หนงัสือส่ังการ
และมติครม. และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
 ๒. มกีารตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบกิจ่ายใหค้รบถ้วน
ถูกต้องกอ่นด่าเนนิการ
เบกิจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ                   
๓.มกีารติดตามการ
ด่าเนนิงานควบคุมการ
ปฏบิติังานด้านการเงิน
บญัชีใหเ้ปน็ไปตาม
ระเบยีบและปจัจุบนั

จ่านวนเร่ือง
การร้องเรียน
การเบกิจ่ายเงิน

๑ งานการเงิน
และบญัชี

การจัดท่าฏกีา
เบกิจ่ายเงิน

หนว่ยงานผู้เบกิ
วางฎกีาล่าช้าและ
เร่งด่วนท่าให้
หนว่ยงานคลังมี
ระยะเวลาในการ
ตรวจฎกีานอ้ย

๑.การจัดท่าเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่าย
ไมค่รบถ้วน
๒.มกีารเร่งรัดการ
เบกิจ่ายเงิน แต่
เอกสารไมค่รบถ้วน
โดยไมผ่่านการ
ตรวจสอบกอ่น

ระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน - การเบกิ
จ่ายเงิน การฝากเงินการ
เกบ็รักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๔๗และ แกไ้ข
เพิ่มเติม( ฉบบัที่ ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๖๑

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วดั
ผลส่าเร็จ

ประเมินระดับของความเส่ียง

ที่
โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด่าเนินงาน

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึน้

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต

การควบคุม/ระเบียบที่
เกีย่วข้อง

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต
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ตัวชี้วดั
ผลส่าเร็จ

ที่
โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด่าเนินงาน

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึน้

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต

การควบคุม/ระเบียบที่
เกีย่วข้อง

ประเมินระดับของความเส่ียง

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต

 จ่านวนเร่ือง
การร้องเรียน
การก่าหนด
ราคากลาง

๑. จัดส่งเจ้าหนา้ที่และ
คณะกรรมการก่าหนด
ราคากลางเข้ารับการ
อบรม                       
๒. ประชุมเจ้าหนา้ที่และ
คณะกรรมการก่าหนด
ราคากลางเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ในการ
ก่าหนดราคากลางภายใน
หนว่ยงาน                  
 ๓. ศึกษาค้นคว้าข้อมลู
เพิ่มเติมในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่่าเสมอ 
๔. ประสานงานกบั
หนว่ยงานราชการอื่นที่
ปฏบิติังานคล้ายกนั และ
น่าข้อมลูที่ดีมาปรับปรุง
เพื่อใหก้ารท่างานมี
ประสิทธิภาพ

๑.พระราชบญัญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐                     
๒.ระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐                     
๓.ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้น
ทะเบยีนผู้ประกอบการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก่าหนดราคากลาง
งานกอ่สร้าง 

๑. การประมาณ
ราคาค่าวัสดุที่ใช้ใน
การกอ่สร้างไม่
ใกล้เคียงกบัความ
เปน็จริงและไม่
เปน็ไปตามราคา
พาณิชย์จังหวัด
เนื่องจากเจ้าหนา้ที่ผู้
ประมาณการยังขาด
ประสบการณ์        
 ๒. อตัราขึ้นลงของ
น้่ามนัเชื้อเพลิงที่มี
การปรับราคาอย่าง
ต่อเนื่อง               
   ๓. ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงานที่มกีาร
ปรับราคาขึ้นลงตาม
ราคาน้่ามนัเชื้อเพลิง

๒ งานด้านการ
ก่าหนดราคา
กลางในการ
กอ่สร้าง

การก่าหนด
ราคากลาง

 การก่าหนดราคา
กลางค่ากอ่สร้างที่
กอ่ใหเ้กดิผลเสีย
ต่อทางราชการ
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จ่านวนเร่ือง
การร้องเรียน
การจัดซ้ือจัด
จ้าง

 ก่ากบัดูแลการปฏบิติั
หนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบด้านงาน
ทะเบยีนทรัพย์สินและ
พสัดุและรายงานการ
ปฏบิติังานทกุคร้ัง

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่เกิดการทุจริต

ตัวชี้วดั
ผลส่าเร็จ

๓ งานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
และงานพสัดุ

กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

การเร่งรัดการ
จัดซ้ือจัดจ้างและ
ปริมาณงานมาก
ท่าใหเ้กดิอปุสรรค
ในการปฏบิติังาน

เจ้าหนา้ที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบยีบและหนงัสือ
ส่ังการต่างๆ

๑.พระราชบญัญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐                     
๒.ระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐
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ที่
โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
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เหตุการณ์ความ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบประเมนิความเสี่ยง  ส่านักงานปลัด อบต.หันห้วยทราย
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรียารัตน์   แก้วพิมพ์  รองปลัดอบต.หันห้วยทราย

1.ก่าชับเจ้าหนา้ที่ให้
ปฏบิติังานตามระเบยีบ
ของภาษแีต่ละแบบด้วย
ความรอบคอบและรัดกมุ
เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาด
โดยหวัหนา้ร่วมวาง
แผนการปฏบิติังานทกุ
ขั้นตอน                     
2.จัดท่าส่ือในการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น ปา้ย 
แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
การช่าระภาษปีระจ่าปี

จ่านวนเร่ือง
การร้องเรียน
การจัดเกบ็ภาษี

ตัวชี้วดั
ผลส่าเร็จ

๔ งานพฒันา
และจัดเกบ็
รายได้

การจัดเกบ็
รายได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไมม่ี
ลูกหนี้ค้างช่าระ

1.ประชาชนยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในเร่ือง
ของการเสียภาษี
2. ประชาชน
บางส่วน มาช่าระ
ภาษล่ีาช้า  ไม่
ตรงตามวัน เวลา
ที่ก่าหนด

การออกบริการ
จัดเกบ็ภาษนีอกพื้นที่

1.พระราชบญัญัติ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕62                
  2.ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการด่าเนนิการตาม
พระราชบญัญัติภาษทีี่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562
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