
 
แผนการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําป  

การประเมินความเส่ียงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ท่ี ประเด็น/
ข้ันตอน/

กระบวนการ
ดําเนนิงาน 

เหตุการณความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจ
มีผลกระทบ/
กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับความเส่ียง 
 

มาตรการปองกัน 
เพ่ือไมเกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ไมมี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

1. กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1. การดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางมีความเสี่ยงใน
การเกิดผลประโยชนทับ
ซอนเนื่องจากตองมีการ
ติดตอกับภาคเอกชนใน
การจัดซ้ือจัดจาง 
2. เจาหนาท่ีกําหนด
เง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน
ใหกับผูเสนอราคาท่ีเปน
พวกเดียวกัน 
3. เจาหนาท่ีมีสวนได
เสียในสัญญาท่ีทํากับ
หนวยงาน 
4. เจาหนาท่ีอนุมัติใหซ้ือ
สินคาคุณภาพต่ําในราคา
ท่ีแพงเกินจริง 
 

1. ผูบังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อยางใกลชิด
ไววางใจ 
2. เจาหนาท่ีของ
หนวยงานรูจัก
เปนการสวนตัว
กับผูเสนอราคา
หรือคูสัญญา 
3. เจาหนาท่ีมี
ปญหาทางการเงิน 

1. พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
๒. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   

    
 

   1. ผูบังคับบัญชามี
การควบคุมและ
ติดตามการทํางาน
อยางใกลชิด มีการ
สอบทานและกําชับ
ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 
2. จัดทําและเผยแพร
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางประจําป 
2565 
3. รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจางตอ
ผูบริหาร 
4. มีข้ันตอนการ
ตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวาง
คูสัญญา 

1. รายงานและ
เผยแพรแผนตน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในเว็บไซต
องคการบริหารสวน
ตําบลวังตะกู และ
รายงานการ
ดําเนินงานรายเดือน
และรายไตรมาสเสนอ
ผูบริหาร  
2. จํานวนเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางไม
เปนไปตามระเบยีบ  
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กระบวนการ
ดําเนนิงาน 

เหตุการณความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
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กระตุนใหเกิด
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มาตรการปองกัน 
เพ่ือไมเกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ไมมี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

2. การขออนุมัติ 
/อนุญาต 

เจาหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 
 

1. ผูบังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อยางใกลชิด
ไววางใจ 
2. เจาหนาท่ีมี
ปญหาทางการเงิน 

1. พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 
2. พระราชบัญญัติ
การอํานวยความ
สะดวกในการพิจาร
ราอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.
2558  

    
 

   1. จัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน ซ่ึงอยาง
นอยตองประกอบดวย
หลักเกณฑ  วิธีการ
และเง่ือนไข (ถามี) ใน
การยื่นคําขอข้ันตอน
และระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตหรือ
หลักฐานท่ีผูขอ
อนุญาตจะตองยื่นมา
พรอมกับคําขอ 
2. ปดประกาศคูมือ
สําหรับประชาชนไว 
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด
ไวยื่นคําขอและ
เผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  
3. รายงานผลการยื่น
คําขออนุมัติ/อนุญาต
ตอผูบริหาร 

จํานวนเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการขอ
อนุมัติ/อนุญาต  
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มาตรการปองกัน 
เพ่ือไมเกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ไมมี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 

3. การใช
ทรัพยสิน
หรือเวลาของ
ทางราชการ
เพ่ือไปใชเปน
ประโยชน
สวนตนหรือ
ผูอ่ืน 

1. เจาหนาท่ีใชทรัพยสิน
ของทางราชการ เชน 
ไฟฟา โทรศัพท รถยนต 
น้ํามันรถ วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือประโยชนสวนตน
หรือผูอ่ืน 
2. เจาหนาท่ีใชเวลา
ราชการเพ่ือไปทําธุระ
สวนตัว/งานภายนอก 

1. มาตรการ
ควบคุมการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีไม     
เหมาะสม และ
รัดกุมเพียงพอ 
2. เจาหนาท่ีมี
ปญหาทางการเงิน 

1. ระเบยีบ มท. วา
ดวยการใชและ
รักษารถยนตของ
อปท. พ.ศ.2548 
2. ประกาศ
คณะกรรมการ
พนักงานเทศบา
ตําบลสามงาม เรื่อง
หลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการ
สอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.
2559 

    
 

   1. การจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
ของทางราชการ 
2. การตรวจสอบ
ทรัพยสิน (สวนกลาง)
ของราชการเปน
ประจําทุกวัน 
3. การมอบหมาย
เจาหนาท่ีดูแล
ทรัพยสินของราชการ 
4. การเสริมสราง
จิตสํานึกในการ
แยกแยะประโยชน
สวนตนและ
ประโยชนสวนรวม 

1. จํานวนคาใชจาย
ของหนวยงาน เชน 
คาไฟฟา คาน้ํามันรถ 
คาโทรศัพท คาวัสดุ 
สํานักงานมีแนวโนมท่ี
ลดลง 
2. ปริมาณงานมี
แนวโนมท่ีมากข้ึน 
3. จํานวนเรื่อง
รองเรียนการนํา
ทรัพยสินราชการไป
ใชประโยชนสวนตัว 
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