
 
 

 

 

 

   
 
 

 
 

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

 
(รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2566) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่



 
คำนำ 

  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและ
มีคุณธรรมสอดคล้องกับ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่  
10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้ครบรอบระยะเวลาที่
กำหนด (รอบ 6 เดือน รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566) จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต เพ่ือสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหลังจากกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ว่าในขณะนี้
ความเสี่ยงการทุจริตมีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับใด และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลในรอบถัดไป 
 
 
 
 
        (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
  
เรื่อง            หน้า 
บทที่ 1 มาตรการป้องกันการทุจริต         1 
บทที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ⚫ เรื่องที่ 1 การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย    2 
 ⚫ เรื่องที่ 2 การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว      12 

 



1 
 

บทท่ี 1 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 

ที ่
หน่วยรับ
ประเมิน 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

1 งานพัฒนา
และจัดเก็บ
รายได้   
กองคลัง 
 
 
 
 

การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียมภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและภาษีป้าย 

มีเจ้าหน้าที่รับเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีป้าย  แต่ไม่มีการ
นำส่งเงินหรือนำส่งเงิน
ล่าช้า  เนื่องจากนำเงิน
ไปใช้ส่วนตัว 

1. ผู้บั งคับบัญชามีการ
ควบคุม  และติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ
สอบทานและกำชับให้
เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดหา
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่
เพ่ิมหรือมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่อ่ืนมาช่วย
ปฏิบัติงานรับเงิน
ค่าธรรมเนียม 
3. มาตรการจัดทำคู่มือ
การทำงาน 

จำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการยักยอก
เงิน 

2 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
สำนักปลัด 
 

การนำทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 
 

เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือนอกสถานที่ เช่น 
วัสดุสำนักงาน  ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ ฯลฯ 

1. โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริตและ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรม
ที่ ดี ใน การต่ อต้ านก าร
ทุจริต 
2. กำกับดูแลตรวจสอบ
ไม่ให้นำทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ส่วนตัวและมี
ทะเบียนคุมการใช้งาน
และตรวจสอบการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
 

จำนวนเงินงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายและจำนวน  
ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
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บทท่ี 2 
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการทุจริต 
ที่กำหนดไว้ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนการ  การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 
หน่วยรับประเมิน  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัด อบต. 

 
ตารางท่ี 1 รายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 มีเจ้าหน้าที่รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีป้าย  แต่ไม่มีการนำส่งเงิน
หรือนำส่งเงินล่าช้า  เนื่องจาก
นำเงินไปใช้ส่วนตัว 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม  และ
ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ
สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่อ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานรับเงิน
ค่าธรรมเนียม 
3.มาตรการจัดทำคู่มือการทำงาน 

✓   

 
ตารางท่ี 2 ผลของการการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ความคิดเห็น 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) 
1 
 
 
 
 

มีเจ้าหน้าที่รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และภาษีป้าย  แต่ไม่มีการ
นำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า  
เนื่องจากนำเงินไปใช้ส่วนตัว 

- ยังไม่พบการทุจริตในเรื่องนี้ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความสำคัญกับการนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปใช้ในทุกข้ันตอน
ของการให้บริการ 
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ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

หน่วยรับประเมิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย  แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า  
เนื่องจากนำเงินไปใช้ส่วนตัว 

มาตรการป้องกันการทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม  และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 
มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่อ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานรับเงินค่าธรรมเนียม 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานะการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 

 

 

 

1. กำหนดให้มีการรับเงิน  การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 
2. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ้
4. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของส่วนงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 

ผู้รายงาน นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

สังกัด สำนักปลัด อบต. 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2566 
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ประมวลภาพคู่มือการปฏิบัติงานจัดเกบ็รายได้ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
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แผนผังการลดขั้นตอนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

 
 

แผนผังการลดขั้นตอนในการชำระภาษีป้าย 
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เรื่องท่ี 2 การเบิกค่าล่วงเวลาไม่เหมาะสม 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนการ  การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
หน่วยรับประเมิน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัด อบต. 

 
ตารางท่ี 1 รายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือนอกสถานที่ เช่น 
วัสดุสำนักงาน  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
ฯลฯ 

1. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต 
2. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้นำ
ทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวและมี
ทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบ
การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

✓   

 
 
ตารางท่ี 2 ผลของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ความคิดเห็น 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) 
1 
 
 
 

เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือนอกสถานที่ 
เ ช่ น  วั ส ดุ ส ำ นั ก ง า น  
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ 
 

- ยังไม่พบการทุจริตในเรื่องนี้ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความสำคัญกับการนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปใช้ในทุกข้ันตอน
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล 
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ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

หน่วยรับประเมิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สำนักปลัด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
นอกสถานที่ เช่น วัสดุสำนักงาน  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 1. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
2. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวและมี
ทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานะการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................. 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 

 

 

 

1. กำหนดให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องดำเนินการตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตใช้/ขอยืม  
ตามข้ันตอนการบังคับบัญชา การติดตามและควบคุมทรัพย์สินโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. มาตรการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ใน
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่มายืม
ทรัพย์สินราชการ 
3. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินฯ ของราชการ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายและเรื่องร้องเรียน 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ผู้รายงาน นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

สังกัด สำนักปลัด 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 1 เมษายน 2566 
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ประมวลภาพบัญชีวัสด ุ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด อบต. 
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ประมวลภาพบัญชีวัสด ุ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด อบต. 

 

 
 
 

 
 


