
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลต าบลประจันตคาม 
 

ค าอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การขอ
อนุญาต
เกี่ยวกับงาน
ทะเบียน
พาณิชย์ 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การรับช าระ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ
ต่างๆ ของ
เทศบาล
ต าบล
ประจันตคาม 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบลประจันตคาม 



12 มีนาคม 2563 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลต าบลประจันตคาม 

 
ค าอธิบาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
การรับสินบน 

 
*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดบั 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์

ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การขอ
อนุญาตปลูก
สร้างอาคาร 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การขอ
อนุญาตปลูก
สร้างอาคาร 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การขอ
อนุญาตปลูก
สร้างอาคาร 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลประจันตคาม 

12 มีนาคม 2563 



 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลต าบลประจันตคาม 

 
ค าอธิบาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
การรับสินบน 

 
*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวงั 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การเบิก
จ่ายเงินของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การปอ้งกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การเบิก
จ่ายเงินของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 มีการประเมินผลประชุม
ตรวจขั้นตอนการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติของทางราชการ 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์

ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การเบิก
จ่ายเงินของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1  ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลประจันตคาม 

12 มีนาคม 2563 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน ส านักปลัด เทศบาลต าบลประจันตคาม 
 

ค าอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การขอ
อนุญาต
รถบรรทุกน้ า 
รถดับเพลิง 
เพ่ือบรรเทา
สาธารณภัย 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การขอ
อนุญาต
รถบรรทุกน้ า 
รถดับเพลิง 
เพ่ือบรรเทา
สาธารณภัย 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การขอ
อนุญาต
รถบรรทุกน้ า 
รถดับเพลิง 
เพ่ือบรรเทา
สาธารณภัย 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลประจันตคาม 

12 มีนาคม 2653 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด เทศบาลต าบลประจันตคาม 
 

ค าอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

- -แจ้งเกิด 
-แจ้งตาย 
-ย้ายที่อยู่ 
-ขอส าเนาฯ 
 
 
 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ทีจ่ะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

-แจ้งเกิด 
-แจ้งตาย 
-ย้ายที่อยู่ 
-ขอส าเนาฯ 
 
 
 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณ์นี้
เคยเกิด

มาแล้วหรือ
ยัง 

(ให้ท า
เครื่องหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการป้องกันความเสี่ยง 
(ทีจ่ะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

-แจ้งเกิด 
-แจ้งตาย 
-ย้ายที่อยู่ 
-ขอส าเนาฯ 
 
 

 O เคยเกิดขึ้น
แล้ว 
/ ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 1 ก ากับดูแล 
การป้องกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลประจันตคาม 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 

 


