
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลผักตบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ไม่มี 

ต ่า 
มาก 

ต ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

๑ - การคัดเลือก
คณะกรรมการ 
ในการจัดท า TOR 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา, 
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
สอบราคา หรือ
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

การคัดเลือก
คณะกรรมการ
ขาดความโปร่งใส
โดยไม่ค านึงถึง
ความรู้/
ความสามารถ/ 
ประสบการณ์ของ
คณะกรรมการ 

๑. ถือปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ถือปฏิบัตติาม 
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

       ๑. มีกระบวนการ
ให้ความรู้ในการ
จัดท า TOR 
๒. มีการก ากับ
ควบคุมและดูแล 
ให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่าง
เคร่งครดั 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง     หนว่ยตรวจสอบภายใน 
ผู้รายงาน     นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 
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กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 
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ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ไม่มี 

ต ่า 
มาก 

ต ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

๒ - กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การปกปิดข้อมลู
การจัดซื้อจดัจ้าง
ต่อสาธารณะ 

การเอื้อประโยชน์
ให้พวกพ้องตนเอง 

๑. ถือปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ถือปฏิบัตติาม 
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

       รายงานและ
เผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
รวมทั้งรายงาน
การด าเนินงาน
รายเดือนหรือ 
รายไตรมาสเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
ทุกครั้ง 

๑. จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. การเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ไม่มี 

ต ่า 
มาก 

ต ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

๓ - การน าทรัพยส์ิน
ทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน ์
ส่วนตน 

การน ารถยนต์ของ
เทศบาลไปใช้ใน
กิจธุระของตน
นอกเหนือจากงาน
ของทางราชการ
พร้อมท้ังเบิก 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ไปใช้ด้วย 

ผู้บังคับบัญชา 
ขาดการควบคมุ
อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากไว้วางใจ 

๑. ถือปฏิบัตติาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
๒. ถือปฏิบัตติาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

       ๑. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้/
การยืมทรัพยส์ิน
ทางราชการ 
ตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าทะเบียน
คุมการเบิกจ่าย
น้ ามันอย่าง
เคร่งครดั 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การน าทรัพยส์ิน
ทางราชการไปใช้
นอกสถานท่ีเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 
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ต ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง 
สุด 

๔ - การรับของขวัญ
และของก านลั 
ทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีเกิด
ความล าเอียงใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

๑. ประชาชน
ผู้รับบริการเสนอ
ของขวัญ เพื่อเป็น
สินน้ าใจ แม้ไม่มี
เจตนาให้
เจ้าหน้าท่ีกระท า
การอันมิชอบด้วย
หน้าท่ีก็ตาม 
๒. เจ้าหน้าท่ีมี
ทัศนคติที ่
ไม่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือ
การรับของขวัญ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และระเบียบอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

       ๑. ประกาศใช้
นโยบาย No Gift 
Policy งดรับ
ของขวัญและ 
ของก านัลจาก 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
๒. รณรงค์และ
สร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชน
ผู้รับบริการเขยีน
การ์ดอวยพร/บัตร
อวยพรแสดงความ
ขอบคุณ แทนการ
ให้ของขวัญ 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การรับของขวัญ
และของก านัล 
ทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง     หนว่ยตรวจสอบภายใน 
ผู้รายงาน     นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 


