
แผนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าปี 
การประเมนิความเสีย่งการทจุรติของเทศบาลต าบลผักตบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่
โครงการ/ 
กจิกรรม 

ประเดน็/ 
ขัน้ตอน/ 

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณ ์
ความเสีย่ง 

ที่อาจจะเกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งทีอ่าจ 
มผีลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ 

การทจุรติ 

การควบคมุ/ 
ระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิ 
การทจุรติ 

ตวัชี้วดัผลส าเรจ็ 
ไมม่ ี

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สงู 
สงู
มาก 

สงู 
สดุ 

๑ - การน าทรัพยส์ิน
ทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชนส์่วน
ตน เช่น รถยนต์ 
อุปกรณ์ส านักงาน 
เป็นต้น 

ทรัพย์สินทาง
ราชการเสียหาย
หรือสูญหาย 

๑. ผู้บังคับบญัชา
ขาดการควบคมุ
อย่างใกล้ชิด
เพราะไว้วางใจ 
๒. เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือขาด
การตระหนักถึงผล
ที่จะตามมา 

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 
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าทะเบียน
คุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครดั โดยต้อง
ได้รับการพิจารณา
อนุญาตจาก
ผู้บริหารก่อนน า
ทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้
ภายนอก 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การน าทรัพยส์ิน
ทางราชการไปใช้
นอกสถานท่ีเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 

หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบประเมนิความเสีย่ง     งานตรวจสอบภายใน 
ผูร้ายงาน     นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 
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ที ่
โครงการ/ 
กจิกรรม 

ประเดน็/ 
ขัน้ตอน/ 

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณ ์
ความเสีย่ง 

ที่อาจจะเกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งทีอ่าจ 
มผีลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ 
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การควบคมุ/ 
ระเบยีบที่
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ประเมนิระดบัของความเสีย่ง มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิ 
การทจุรติ 

ตวัชี้วดัผลส าเรจ็ 
ไมม่ ี

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สงู 
สงู
มาก 

สงู 
สดุ 

๒ - การขออนุมัติหรือ 
ขออนุญาต 
ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับ 

๑. การลงลายมือ
ช่ือในเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบ 
การด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
/การจดัซื้อจัดจา้ง 
ไม่ครบถ้วน 
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอาจ
ไม่ทราบขั้นตอน
การด าเนินงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
ว่าถึงขั้นตอนไหน 
หรือไดด้ าเนินการ
หรือไม ่

การเร่งรีบด าเนิน 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม/ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
ท าให้การขอ
อนุมัติหรือ 
ขออนุญาต 
ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับ 

คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

       ๑. จัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน
และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานได้
รับทราบและให้ถือ
ถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
๒. ก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีเสนอ
หนังสือขออนุมัติ
หรือขออนุญาต
ตามล าดับ 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การขออนุมัติหรือ 
ขออนุญาต 
ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับ 
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ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สงู 
สงู
มาก 

สงู 
สดุ 

๓ - การรับของขวัญ/
ทรัพย์สิน/สินน้ าใจ 
จากประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีเกิด
ความล าเอียงใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

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

๑. หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือ
การรับของขวัญ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

       จัดท าแบบ
ประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับ
บริการแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็น
การป้องกันการฝ่า
ฝืนระเบียบ อีกทั้ง
เพื่อประโยชน์ใน
การเสริมสร้าง
ก าลังใจ และ
ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การรับของขวัญ/
ทรัพย์สิน/
สินน้ าใจ จาก
ประชาชน 

หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบประเมนิความเสีย่ง     งานตรวจสอบภายใน 
ผูร้ายงาน     นางสาวณิชาพร อุปพงษ์ 


