
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   

รอบการด าเนินงาน  (ตุลาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

 
 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลนกออก 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลนกออก 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน    เทศบาลต าบลนกออก 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                  ๑  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  ๒  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                  ๓  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
                          บริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
โอกาส/ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่
พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
พัสดุเลย   
      -   เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
รับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาท อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจจะ
ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินการ ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง



คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต  รวมถึงการก าหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการรับสินบน 
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซ่ึงเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตามหรือ

ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
     -    เป็นความเสี่ยงในการท่ีผู้บริหารหรือพนักงาน  น ารถยนต์
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินการ ๑. ด าเนินการก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ๑.๑ ปรับปรุงการก าหนดการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
   ๑.๒  ปรับปรุงระบบควบคุม และติดตามผลการใช้รถยนต์ 
จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์ ให้ก ากับดูแลการใช้รถยนต์ การจัดท าบันทึก
ขอใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนการเดินทาง 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต  รวมถึงการก าหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

 

 

 



 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
โอกาส/ความเสี่ยง -  เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับ

การวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  บางครั้ง
มีความต้องการพัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุไม่ถูก
ประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

สถานะของการด าเนินการจดัการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินการ ๑. ด าเนินการก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ๑.๑  จัดท าและเผยแพร่แผนการใช้พัสดุ และเน้นย้ าให้
บุคลากรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
   ๑.๒  ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ  
รวมถึงผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่ควบคุมการจัดซื้อ  การเบิก 
จ่ายพัสดุ และส ารวจข้อมูลความต้องการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้บ ริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ
นโยบายผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต  รวมถึงการก าหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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