
 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

 
เทศบาลต าบลนกออก 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 



๒ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 
 

ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 

  เทศบาลต าบลนกออก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557     
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการ
นี้ เทศบาลต าบลนกออก จึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็น
ร่วมกัน  โดยน าผลที่ได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนกออกตามกรอบการประเมินความทุจริต 
๓ ด้าน  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  รวมทั้งก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลนกออกและจ าท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป   
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลนกออก 

ธันวาคม  256๓ 
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สารบัญ  

 
เรื่อง                   หน้า 
 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง        ๔ 
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร    ๔ 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๔ 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต         ๕ 
5. ขอบเขตการประเมินความเสียงการทุจริต        ๖ 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๗ 
 ขั้นตอนที่ ๑   การระบุความเสี่ยง        ๗ 
 ขั้นตอนที่ ๒   การประเมินความเสี่ยง       ๙ 
 ขั้นตอนที่ ๓   การประเมินค่าความเสี่ยง       ๑๐ 
 ขั้นตอนที่ ๔   การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง    ๑๓ 
 ขั้นตอนที่ ๕  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง      ๑๕ 
 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง     ๑๗ 
 ขั้นตอนที่ ๗  การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง      ๑๙ 
 ขั้นตอนที่ ๘  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง     ๒๑ 
 ขั้นตอนที่ ๙  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    ๒๒ 
ภาคผนวก           ๒๔ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 256๔  
ของเทศบาลต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีก ารรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

  องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
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  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
ขั้นตอนที่ ๑  การระบุความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ  พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
                 ๑  ความเสีย่งการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
                 ๒  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                 ๓  ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน 
 ๑.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 ๒.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 ๓.  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

4 • การประมินการควบคุมความเสี่ยง 

5 • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสียง 

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



๘ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเสี่ยง  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้า

พนักงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่ พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ  แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
พัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะ
เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท อาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจจะท า
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

  

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  
น ารถยนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลา
ราชการ 

  

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็ นความ เสี่ ย ง ในการที่ บุ คลากร ไม่ ให้

ความส าคัญกับการวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้  บางครั้งมีความต้องการพัสดุเกิน
ความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้
พัสดุไม่ตรงกับงาน 

  

 



๙ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ขั้นตอนที่  ๒  การประเมินสถานะความเสี่ยง 
 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ออกตามรายสี  

โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีดังต่อไปนี้ 
 สถานะสีเขียว  คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม  คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่

รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท า
หน้าที่พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การ
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส
ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาท อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจจะท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

    

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตามหรือ

ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  น า

รถยนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

    

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับ

การวางแผนการใช้ พัสดุ  หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  
บางครั้งมีความต้องการพัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุ
ไม่ถูกประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

    

  



๑๐ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
  ขั้นตอนที่  ๓  รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  ที่มีลักษณะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก  ที่เป็น สีส้ม และสีแดง  จากตารางที่ ๒  มาท าการหาความความเสี่ยงรวม  ซึ่งได้จาก
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  ที่มีค่า  ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า 
๑-๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า  ดังนี้ 
  ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้น เป็น must หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ 
must คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น Should  หมายถึงมีความจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ Should  
คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ  ๓  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ  ๒  หมายถึง  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ  ๑  หมายถึง  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
๓.๒  ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย

เพ่ิม financial  ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3      
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน internal process 

หรือกระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2    
เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ  ๓  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแลในระดับ

ที่รุนแรง 
ระดับ  ๒  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานก ากับดูแลในระดับ

ไม่รุนแรง 
ระดับ  ๑  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับ
ความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ระดับ
ความ
จ าเป็น
ของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับ
ความ
รุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความ
เสี่ยง
รวม 

จ าเป็น 
x 

รนุแรง 
 

๑ 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ

หน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่พัสดุโดยตรงแต่
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  
แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท อาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจจะท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

๒ ๓ ๖ 

๒ 
 
 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตามหรือตรวจสอบ

ทรัพย์สินของทางราชการ 
- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  น ารถยนต์ไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

๒ ๓ ๖ 

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับการวาง

แผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  บางครั้งมีความต้องการ
พัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรง
กับงาน 

๒ ๑ ๒ 

   
 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 ตารางที่  ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 
 

ที ่

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก 

MUST 
ค่าควรเป็น  
๓ หรือ ๒ 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ค่าควรเป็น ๑ 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้าพนักงาน

พัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท า
หน้าที่พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การ
ได้รับแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ  แต่ไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
การรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาท อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้
และผู้รับและอาจจะท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได ้

๒  

 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตามหรือ

ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  น า

รถยนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

๒  

 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับ

การวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  
บางครั้งมีความต้องการพัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้
พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

๒  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 ตารางที่  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 
 ตารางที่  ๓.๑ และตารางท่ี ๓.๒  เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวมตามตารางที่ 
๓ หรืออาจเรียกได้ว่า  ตารางที่ ๓.๑ และ ๓.๒  

 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
  ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น  ๓  ระดับ  
  ดี =  จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้ =  จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
  อ่อน = จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ  
 
 ตารางที่  ๔.๑  ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประสิทธิภารการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี พอใช้ อ่อน 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ

หน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นแม้ไม่ได้ท าหน้าที่พัสดุโดยตรงแต่
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  
แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ดค ว ามคาดหวั งทั้ ง ผู้ ใ ห้ แล ะผู้ รั บ แล ะอาจจะท า ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

   



๑๔ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประสิทธิภารการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี พอใช้ อ่อน 

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตามหรือตรวจสอบ

ทรัพย์สินของทางราชการ 
- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  น ารถยนต์ไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

   

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับการวาง

แผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  บางครั้งมีความ
ต้องการพัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้
พัสดุไม่ตรงกับงาน 

   

 
 ตารางที่  ๔.๑  ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ  แต่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
งานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะ
เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท อาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจจะ
ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 

 



๑๕ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว 
- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับ

ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือ

พนักงาน  น ารถยนต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
นอกเวลาราชการ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ ยงในการที่บุคลากรไม่ ให้

ความส าคัญกับการวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  บางครั้งมีความต้องการ
พัสดุ เกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้ พัสดุไม่ถูก
ประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 
 ขั้นตอนที่  ๕  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่อง
ค่าความเสี่ยง  ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง  ค่อนข้างสูง ปานกลาง  มาท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง  (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุม
ความเสี่ยง  ในตารางที่ ๔  ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  ค่อนข้างสูง  ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการ
ทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า  หรือ ค่อนข้างต่ า  ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  
หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริต  น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 
  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่
ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มาพิจารณาจัดท ามาตรการในครั้งนี้  โดยมี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  ที่ได้จากการประเมินใน
ครั้งนี้  มาตรการ หมายถึง  วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ  (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางท่ีตั้งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่
พึงปรารถนาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป  
 

 
 

 
 



๑๖ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลนกออก 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มีเจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายอ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่พัสดุโดยตรงแต่ก็มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้ง
เป็ นคณะกรรมการ   แต่ ไม่ มี คว ามรู้ ค ว าม
เชี่ยวชาญในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้
จ ะ เ ป็ นก า ร รั บ ใน โ อก าสที่ เ ห ม า ะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาท อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รับและอาจจะท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ือให้เข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  และ
ระเบียบข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
๓. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์การ  โดยการฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๔. จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับ
สินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕. หากพบว่ามีการกระท าความผิด จะต้องต้อง
ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับ
ติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือ
พนักงาน  น ารถยนต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
นอกเวลาราชการ 

๑.  สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์การ  โดยการฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓.  หวัหน้าหน่วยงานต้อง
ควบคุม  ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๔. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/
มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ/มาตรการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 
 

 
 



๑๗ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้

ความส าคัญกับการวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  บางครั้งมีความต้องการ
พัสดุเกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้พัสดุไม่ถูก
ประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนการใช้พัสดุ และเน้นย้ าให้
บุคลากรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
๒.  ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ  เพ่ือควบคุมการ
เบิก /จ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ส ารวจความต้องการจัดซื้อพัสดุก่อนเพ่ือจะได้พัสดุที่
ตรงกับความต้องการของแต่ละงาน 

 
 ขั้นตอนที่  ๖    การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น ๓ สี  ได้แก่ 

  สถานะสีเขียว = ไม่เกิด  กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง  ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

  สถานะสีเหลือง = เกิด  กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการ/นโย
บาล/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล  ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรงน้อยกว่า ๓ 

  สถานะสีแดง  = เกิด  กรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ 

 ตารางที่  ๖  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ ๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม
เพ่ือให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย  
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  และระเบียบข้อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
๓. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
ให้แก่บุคลากรในองค์การ  โดยการ
ฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๔. 
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ 

- เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง
เนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มี เจ้ า
พนักงานพัสดุปฏิบั ติหน้ าที่
โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
อ่ื น แม้ ไ ม่ ไ ด้ ท า หน้ า ที่ พั ส ดุ
โดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ  แต่ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
พัสดุเลย   

   



๑๘ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

การจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน/มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕. หากพบว่ามีการกระท าความผิด 
จะต้องต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด 
และอาญาอย่างเคร่งครัด 

- เป็นความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
การรับของขวัญหรือประโยชน์
ใด  ๆ  แม้ จะ เป็ นการรั บ ใน
โ อ ก า ส ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
ขน บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พณี
วั ฒนธ ร ร มหรื อ ใ ห้ กั น ต า ม
มารยาท อาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ
อาจจะท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

๒ ๑.  สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน
องค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
ให้แก่บุคลากรในองค์การ  โดยการ
ฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓.  
หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม  ก ากับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
๔. จัดท ามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน/มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วม 
 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

- ผู้รับผิดชอบขาดการ
ควบคุมการก ากับติดตามหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- เป็นความเสี่ยงในการที่
ผู้บริหารหรือพนักงาน  น า
รถยนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

   



๑๙ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๓ ๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนการใช้พัสดุ 
และเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ 
๒.  ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ  
เพ่ือควบคุมการเบิก /จ่ายพัสดุ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ส ารวจความต้องการจัดซื้อพัสดุ
ก่อนเพ่ือจะได้พัสดุที่ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละงาน 

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่
จ าเป็น 

- เป็นความเสี่ยงในการที่
บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับ
การวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ที่ ว า ง ไ ว้  
บางครั้งมีความต้องการพัสดุ
เกินความเป็นจริงหรือเลือกใช้
พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้พัสดุ
ไม่ตรงกับงาน 

   

 

 
 

 ขั้นตอนที่  ๗  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖  ออกตามสถานะ ๓ สถานะ  ซึ่ง
ในขั้นตอนที่  ๗  สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้  จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป  โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
  ๗.๑  เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง  Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๒  เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้  (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๓  ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)   
 
 
 



๒๐ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

 ตารางที่  ๗  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
  ๗.๑  (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
  ๗.๒  (สถานะสีเหลือง  Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
  ๗.๓  (สถานะสีเขียว  Green) ยังไม่เกิด  ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

- เป็นความเสี่ ยง เนื่องจากปัจจุบัน  ไม่มี เจ้ า
พนักงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
อ่ืนแม้ไม่ได้ท าหน้าที่พัสดุโดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  แต่ไม่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานพัสดุเลย   

- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยการรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท อาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจจะท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได ้

 

๑.  ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุก
เดือน 

๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

- ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมการก ากับติดตาม
หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

- เป็นความเสี่ยงในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  
น ารถยนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกเวลาราชการ 

๑.  ควบคุม ก ากับ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ประจ ารถยนต์ส่วนกลาง ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบพัสดุ
ฯ 
๒. ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้น า
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น 
- เป็นความเสี่ยงในการที่บุคลากรไม่ให้ความส าคัญ

กับการวางแผนการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้  บางครั้งมีความต้องการพัสดุเกินความเป็นจริงหรือ
เลือกใช้พัสดุไม่ถูกประเภท  ท าให้พัสดุไม่ตรงกับงาน 

๑.  ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด 
๒. ส ารวจความต้องการในการใช้พัสดุก่อนท า
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ าเสมอ 
 

 

 ขั้นตอนที่  ๘  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่  ๘  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม  ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี)  สถานะความเสี่ยง สีเขียว  หมายถึง  
ความเสี่ยงระดับต่ า   สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  

 ตารางที่  ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - - 

๒ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

- - 

๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็น - - 
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 ขั้นตอนที่  ๙  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ ๙  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ตารางที่  ๘  ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ
รายงานขึ้นอยู่กับหน่วยงาน  เช่น  รายงานทุกเดือน  ทุกไตรมาส  ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และ
ตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 ตารางที่ ๙  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  แบหน่วยงานที่ประเมิน
............................................................................................................................. .................. 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................................................................  

หน่วยงานที่ประเมิน........................................................................................................... ..................................... 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 

ผลการด าเนินงาน .....................................................................................................  

....................................................................................................  

.................................................................................................... 

....................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

 

  



๒๓ 

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต เทศบาลต าบลนกออก   

 

ตารางที่  ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ระหว่างปี(ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่ขอ       ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่เสนอขอ         ............................................................................................................................. ................. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑................................................................................ 

๒................................................................................ 

๓............................................................................... 

  

 

 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จัดหวัดนครราชสีมา 
ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ 

๒ ๓ ๖ ๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ือให้
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย  เรื่องการจัดซื้อจัด
จ้าง  และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
อยู่เสมอ 
๓. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ในองค์การ  โดยการฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๔. จัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/
มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
๕. หากพบว่ามีการกระท าความผิด จะต้องต้อง
ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง
เครง่ครัด 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

(ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย. ๒๕๖๔) 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
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ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

๒.  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

๒ ๓ ๖ ๑.  สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ในองค์การ  โดยการฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓.  
หวัหน้าหน่วยงานต้องควบคุม  ก ากับดูแล 
ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๔. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/
มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน
ร่วม 

 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

(ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย. ๒๕๖๔) 

-ทุกส่วนราชการ 
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ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
๓.  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่
ไม่จ าเป็น 

๒ ๑ ๒ ๑.  จัดท าและเผยแพร่แผนการใช้พัสดุ และเน้น
ย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
๒.  ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ  เพ่ือ
ควบคุมการเบิก /จ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
๓.  ส ารวจความต้องการจัดซื้อพัสดุก่อนเพ่ือจะ
ได้พัสดุที่ตรงกับความต้องการของแต่ละงาน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

(ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย. ๒๕๖๔) 

-ทุกส่วนราชการ 
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