
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจเกิด

ผลกระทบ/
กระตุ้นเกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ไม่มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

1 - การคัดเลือก
คณะกรรมการ
ในการจัดทำ 
TOR  

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวด
ราคา,

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา 
หรือ 
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขาดความ
โปร่งใสโดยไม่
คำนึงถึง
ความรู้/
ความสามารถ
/ประสบการณ์
ของ
คณะกรรมการ 

1.ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
2.ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

       1. มี
กระบวนการให้
ความรู้ในการ
จัดทำ TOR 

2.มีการกำกับ
ควบคุมและ
ดูแลให้
คณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

หน่วยงานปู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้รายงาน   นางสาวพัชรี  ใจเบา 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิด

ผลกระทบ/
กระตุ้นเกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ไม่มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

2 - กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การปกปิด
ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ 

การเอ้ือ
ประโยชน์ให้
พวกพ้อง
ตนเอง 

1.ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
2.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

       รายงานและ
เผยแพร่
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทั้ง
รายงานการ
ดำเนินงานราย
เดือนหรือราย
ไตรมาสเสนอ
เสนอผู้บริหาร
ทราบทุกครั้ง 

1.จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2.การเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

หน่วยงานปู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้รายงาน   นางสาวพัชรี  ใจเบา 

 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิด

ผลกระทบ/
กระตุ้นเกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ไม่มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

3 - การนำทรัพย์สิน
ทางราชการไป
ใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตน 

การนำรถยนต์
ของเทศบาล
ไปใช้ในกิจธุระ
ของตน
นอกเหนือจาก
งานของทาง
ราขการพร้อม
ทั้งเบิกค่า
น้ำมัน
เชื้อเพลิงไปใช้
ด้วย 

ผู้บังคับบัญ 

ชาขาดการ
ควบคุม
อย่างใกล้ชิด
เนื่องจาก
ไว้วางใจ 

1.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาด ไทยว่าด้วย
การใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. 
พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

       1.จัดทำ
แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้/การ
ยืมทรัพย์สินทาง
ราชการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำ
ทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายน้ำมัน
อย่างเคร่งครัด 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการนำ
ทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้
นอกสถานที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วน
ตน 

หน่วยงานปู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง     หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้รายงาน   นางสาวพัชรี  ใจเบา 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขั้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจเกิด

ผลกระทบ/
กระตุ้นเกิดการ

ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลสำเร็จ 

ไม่มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง
สุด 

4 - การรับ
ของขวัญและ
ของกำนัลทุก
ชนิดจาการ
ปฏิบัติหน้า 

เจ้าหน้าที่เกิด
ความลำเอียง
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1.ประชาชน
ผู้รับบริการ
เสนอของขวัญ 
เพ่ือเป็น
สินน้ำใจ แม้ไม่มี
เจตนาให้
เจ้าหน้าที่
กระทำการอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่
ก็ตาม 

2.เจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติที่ไม่
ถูกต้องในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐ
รัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้
หรือการรับ
ของขวัญ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.
2544และ
ระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

       1.ประกาศใช้
นโยบาย No Gift 

Policy งดรับ
ของขวัญและของ
กำนัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
2.รณรงค์และ
สร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชน
ผู้รับบริการเขียน
การ์ดอวยพร/
บัตรอวยพรแสดง
ความขอบคุณ 
แทนการให้
ของขวัญ 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับ
ของขวัญและ
ของกำนัลทุก
ชนิดจาการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน่วยงานปู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง     หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้รายงาน   นางสาวพัชรี  ใจเบา 


