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ค าน า 
   
  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   (พ.ศ.  
2561  -  2565)  ประเด็นปฏิรูปท่ี  2  ด้านการป้องปราม  ได้ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
(ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุก
ปี  และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด   รวมท้ังการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดดัชนีท่ี  10  การป้องกันการทุจริต  การประเมินความเส่ียง  
ของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต   โดยมีการ
ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันการรับสินบน  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ท้ังนี้  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี  3  (พ.ศ.  2560  -  2564)  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต่อต้านทุจริต  (Zero  
Tolerance  and  Clean  Thailand)”  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.  2561  -  2580)  
  เทศบาลต าบลฟากท่าได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงจึงได้น า  
แนวคิดการบริหารความเส่ียงมาเป็นเครื่องมือด าเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด  ความเสียหาย  และความ
สูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต  และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลฟากท่า  จะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะ
ประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น  ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กร  ท่ี
มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้  โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  ซึ่งมีใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ
เทศบาลต าบลฟากท่า ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา   โดยน าผลท่ีได้มาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลฟากท่าตาม
กรอบการประเมินความทุจริต  3  ด้าน คือ  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  และความเส่ียงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  รวมท้ังก าหนดมาตรการกิจกรรม  
แนวทางในการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลฟากท่า  และ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

     เทศบาลต าบลฟากท่า  
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๑ 
ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 
 
 
1.ความเป็นมา  
            1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580)    ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “   
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”    โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาค ภาครัฐท่ีหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท า
หน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลารวมท้ังให้ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ  ชุมชนและ
ประชาชนสอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของ   หน่วยงานภาครัฐตามความ
เหมาะสม  พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นใน
สังคม การปรับเปล่ียนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ  มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
          1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and clean 
Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมากิบาลใน การบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูง
กว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคม ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับ
สภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” สร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล  
          1.3 ตามค าส่ังคณะรักษาความสบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557  
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้น  สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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       1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ท่ี 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการด าเนินงาน เช่นการวางระบบการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ  
        1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ โดยตัวช้ีวัดท่ี 10 การ
ป้องกันการทุจริตการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้  
   ข้อ 036 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี  
   ข้อ 037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต  
  และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใสและการทุจริตท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ  
         1.6 ส านักงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท) ได้วางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ประเด็นปฏิรูปท่ี  2 ด้าน
การป้องปรามโดยมีกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตในด้าน 3 ด้าน ดังนี้  
         ด้านท่ี 1 ประเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  
          ด้านท่ี 2 ประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าท่ี  
          ด้านท่ี 3 ประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
         ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ น าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลฟากท่าโดยผู้บริหารของเทศบาลต าบลฟากท่าได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และถือเป็นนโยบายในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นวาระของชาติและ
จังหวัดอุตรดิตถใ์นการท่ีจะก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในองค์กร  จึงได้ด าเนินการจัดวางระบบการบริหารความเส่ียงการทุจริตขึ้น เพื่อค้นหาประเมินความ
เส่ียงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในเทศบาล  และจัดวางมาตรการป้องกันในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายข้ึนในองค์กรได้ 
 
 
 
 



๓ 
ส่วนที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
2.1 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  
ดังนั้น  การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เส่ียงมาใช้ ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความ เส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  
                  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
                    การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ งานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นในลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
2.2 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COCO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ี
ได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงาน ทางการเงิน Internal 
Control over  Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2009 
เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในปี 2013 
เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ท่ีก าหนดให้มีการ
ควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ท่ีชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่า มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  
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  ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
         หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
          หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
          หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน  
          หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว ้และจูงใจพนักงาน  
          หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
          หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
         หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
          หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
          หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
          หลักการที่ 10 – ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
          หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม  
          หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
  องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
          หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
          หลักการที่ 14 – มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนิน ต่อไปได้           
          หลักการที่ 15 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
          หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
          หลักการที ่14 – ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลาและ  
    เหมาะสม  
  ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & 
Function (มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  
                   ส าหรับแผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบท่ี 2 
หลักการที ่8 ในเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็นหลัก  
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต ม ี4 กระบวนการ ดังนี ้ 
  ➢ Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะ ไม่ให้
เกิดขึ้นอีก  
       ➢ Detective :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้อง
สอดส่อง ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส  นั้นแก่
ผู้บริหาร  
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        ➢ Preventive : ป้องกันหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วน
ท่ี พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่า
ท าไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก  

     ➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าใน  เรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)  
๒.๓) องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต  
            องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle)  

องค์ประกอบของกำรทุจริต หรือสำมเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

 
๒.๔) ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
  ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี ้ 
              5.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ี มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ พิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  
             5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
            5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ    
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2.5) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
                     ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน  
                     ด้านความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
                     ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
                     ด้านความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
                    ชื่อกระบวนงาน / งาน  
                      1. กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
                      2. กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
                      3. กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือรับของขวัญ หรือรับของก านัล
จากร้านท่ีมีมูลค่าสูง 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
- เน่ืองจากผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการบางคน อาจมีการสั่งใช้
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ใน
เวลาราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครัง้
อาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 

  

2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน เน่ืองจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างงย่ิงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีผลใช้บงัคับในวันที่  ๒๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
หรือในสายอาชีพ 

  

3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือรับของขวัญ หรือรับของก านัล
จากร้านที่มีมูลค่าสูง  
- เน่ืองจากมีผู้ประกอบการบางรายที่ย่ืนข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มรีาคาสงู 
เพ่ือหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหาพัสดุรับ
ของขวัญของรางวัลหรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพ่ือหวังขายสินค้าในอนาคต
อาจน าไปสู่การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 

  

 

Know Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดช้า หรือมีประวัติอยู่แล้ว  
Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
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  ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
  ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
          สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า  
          สถานสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ 
             ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้  
          สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  
                                 หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม  
                                 หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
          สถานสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ  
          บุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่สมารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ
          ก ากับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
- เนื่องจากผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการบางคน 
อาจมีการส่ังใช้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลาราชการ ท าให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมี
การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 

    

2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือมีการจัดหา
พัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน เนื่องจากบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างงยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีมี
ผลใช้บังคับในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาด
การพัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ 

    

3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือรับ
ของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่าสูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ียื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือ
ของรางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือ
บริการในคราวถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัล
หรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคต
อาจน าไปสู่การจัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 
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ขั้นตอนที ่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix)  
  ขั้นตอนท่ี 3 น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียง  
ระดับสูงมาก ท่ีเป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวังท่ีมีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 
3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
            3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
                   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอน
นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่เนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ระดับ 3 หรือ 2  
                   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า  
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียง การทุจริตค่าของ 
SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ใน
ระดับ 1 เท่านั้น  
                   เกณฑ์การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
                    ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเส่ียงในการทุจริตสูง  
                    ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก  
                    ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
                  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
                  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลด
รายจ่าย เพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
                 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2  
                  เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
                  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล ในระดับท่ี
รุนแรง  
                  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล ในระดับ
ไม่รุนแรง  
                  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/้องค์ความรู้ 
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ตารางที ่3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 2 1 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ 
จ าเป็นของ 

การเฝ้า 
ระวัง 

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความ 
เสี่ยงรวม 
จ านวน 

x 
รุนแรง 

1  กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการบางคน 
อาจมีการส่ังใช้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟากท่า โดย
ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลา
ราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการ
ปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลาง
ไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 

2 3 6 

2  กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือ
มีการจัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 
เนื่องจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบ
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างง
ยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ท่ีมีผลใช้บังคับในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  
๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ 

2 3 6 

3  กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือ
รับของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่าสูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ียื่นข้อเสนอให้เงิน
รางวัลหรือของรางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ใน
การขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหา
พัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมี
มูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การจัดหา
พัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 

2 3 6 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรม
หรือ 

ขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการบางคน อาจมีการส่ังใช้
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลาราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา 
เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 

       2   

2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือมีการจัดหา
พัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน เนื่องจากบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างงยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีมีผลใช้
บังคับในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาดการ
พัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ 

       2   

3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือรับของขวัญ 
หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่าสูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ียื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของ
รางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการใน
คราวถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของก านัล
จากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การ
จัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 

      3   

ตารางที่ 3.2 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต       1       2      3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders  
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial   X x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  X X  
กระทบด้านการเรียนรู ้องค์ความรู้ Learning & Growth  X X  
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ขั้นตอนที ่4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment)  
                     ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ  
                     ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
                     พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
                     อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มคีวามเขา้ใจ  
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ีย 

ที่ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ 

เสี่ยงระดับ 
ต่ า 

ค่าความ 
เสี่ยงระดับ 
ปานกลาง 

ค่าความ                                 
เสี่ยงระดับ 

สูง 
1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สว่นตัว  

- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการบางคน 
อาจมีการสั่งใช้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟากท่า โดย
ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลา
ราชการ ท าให้เกิดการทุจรติเชิงเวลา เบียดบังเวลาการ
ปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์สว่นกลาง
ไปใช้ ในกิจธุระสว่นตัวด้วย 

 
ดี 

 
ต่ า 

ค่อนข้าง 
ต่ า 

 
ปานกลาง 

 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2 กระบวนการ การจัดซื้อจดัจ้างและการจดัหาพัสด ุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่ป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือมี
การจัดหาพัสดุท่ีไม่เปน็ไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 
เนื่องจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบ
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างง
ย่ิงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ท่ีมีผลใช้บังคับในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  
๒๕๖๐  เปน็ตน้ไป  รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏบิัติงานหรือในสายอาชีพ 

 
ดี 

 
ต่ า 

 
ค่อนข้าง 

ต่ า 
 

 
ปานกลาง 

 
    พอใช้ 

 
 ค่อนข้างต่ า   
 

 
  ปานกลาง 

 
  ค่อนข้างสูง 

     อ่อน ปานกลาง    ค่อนข้างสูง        สูง 

3 กระบวนการ การรับผลประโยชน ์หรือการรับสินบน หรือ
รับของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่าสูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ีย่ืนข้อเสนอให้เงิน
รางวัลหรือของรางวัลที่มีราคาสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ใน
การขายสินค้าหรือบริการในคราวถดัไป ท าให้ฝ่ายจัดหา
พัสดุรับของขวัญของรางวลัหรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมี
มูลค่าสูงเพ่ือหวงัขายสินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การจดัหา
พัสดุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 

 
      ดี 

 
    ต่ า 

  
ค่อนข้าง 

ต่ า 

 
 ปานกลาง 

 
     พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
  ปานกลาง 

 
  ค่อนข้างสูง 

 
      อ่อน 

 
 ปานกลาง 

 
 ค่อนข้างสูง 

      
       สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
                    เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี 4 ท่ีมีอยู่
ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับสูง  ค่อนข้างสูง ปานกบาง  เพื่อมาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงการ ทุจริต
ตามระดับความรุนแรง 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
     ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนเทศบาลต าบลฟากท่า 
ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1  กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงาน

ไปใช้ส่วนตัว  
- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือ
ข้าราชการบางคน อาจมีการส่ังใช้เจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลา
ราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียด
บังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจ
มีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระ
ส่วนตัวด้วย 

๑.ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้ข้าราชการและ
พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ
ของทางราชการ 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒  กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดมาทดแทน เนื่ อ งจาก
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษา
ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ส ม่ า เ ส ม อ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ง ยิ่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครั ฐ พ .ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ท่ีมี ผ ล ใ ช้บั ง คับ ใ น วั น ท่ี   ๒ ๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาด
กา รพั ฒน า ทั กษ ะ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นก า ร
ปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ 

๑.ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 
๒.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
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ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน 

หรือรับของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่า
สูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ียื่นข้อเสนอให้
เงินรางวัลหรือของรางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราว
ถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัล
หรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อหวังขาย
สินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การจัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดมาทดแทน 

๑.ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ขั้นตอนที ่6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
                  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่  
                              สถานะสีเขียว : ไม่เกดิ กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
                              สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม 
มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว ้แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความ รุนแรง 
 ๓ 
                               สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง ➢3 
    ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว  เหลือง  แดง  
1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของ

หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
หรือข้าราชการบางคน อาจมีการส่ัง
ใช้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลฟาก
ท่า โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลา
ราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา 
เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และ
บางครั้งอาจมีการน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 

๑.ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้
ข้าราชการและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทาง
ราชการ 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ท่ี มาตรการป้องการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
๒ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและ

การจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือมีการจัดหา
พัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมา
ทดแทน เนื่องจากบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบ
หรื อกฎหมาย ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า ง
สม่ า เสมอ โดย เฉพาะอย่า งงยิ่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีมีผลใช้
บั ง คั บ ใ น วั น ท่ี   ๒ ๓   สิ ง ห าคม  
๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึงขาดการ
พัฒนาทักษะ ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง ในการ
ปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ 

๑.ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
๒.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560   

   

๓ กระบวนการ การรับผลประโยชน์ 
หรือการรับสินบน หรือรับของขวัญ 
หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่า
สูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ี
ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของ
รางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือ
บริการในคราวถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหา
พัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของ
ก านัลจากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อหวัง
ขายสินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การ
จัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
มาทดแทน 

๑.ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ขั้นตอนที ่7 จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง  
                น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย 
สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยก
สถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้  
               7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
               7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  
               7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเส่ียง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
   
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต  เพิ่มเติม 
   
 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้

ส่วนตัว  
- ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือข้าราชการ
บางคน อาจมีการส่ังใช้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและส่ังใช้ในเวลาราชการ ท าให้เกิด
การทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ 
และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ใน
กิจธุระส่วนตัวด้วย 

๑.ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้ข้าราชการและ
พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการ 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  

- การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหาพัสดุท่ีไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน เนื่องจากบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการศึกษาระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างงยิ่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ . 2 5 6 0   แ ละ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีมีผลใช้บังคับใน
วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  รวมถึง
ขาดการพัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
หรือในสายอาชีพ 

๑.ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 
๒.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับ
สินบน หรือรับของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้าน
ท่ีมีมูลค่าสูง  
- เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายท่ียื่นข้อเสนอให้
เงินรางวัลหรือของรางวัลท่ีมีราคาสูง เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราว
ถัดไป ท าให้ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัล
หรือของก านัลจากร้านค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อหวังขาย
สินค้าในอนาคตอาจน าไปสู่การจัดหาพัสดุท่ีไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดมาทดแทน 

๑.ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายใน
องค์กร 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขั้นตอนที ่8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
  ขั้นตอนท่ี 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียง
การ ทุจริต ตามขั้นตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว 
หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียง 
ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม ประเมินผล  
ตาราง 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี 
                        สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต  ( เขียว  เหลือง  แดง ) 

เขียว เหลือง แดง 
1 กระบวนการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว - - 
2 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - - 
3 กระบวนการ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบน หรือรับ

ของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านท่ีมีมูลค่าสูง 
- - 
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ขั้นตอนที ่9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
           ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การ
รายงานผลขององค์การบริหารส่วนต าบลชอนสมบูรณ์ จะด าเนินการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
 
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี.................................................................  
หน่วยงานท่ีประเมิน ................................................................................................................................  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต   
ระดับของความเส่ียง  
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้

เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 

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

.......................................................................................  
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  ....................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................  
ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน  
ผู้รายงาน  
สังกัด  
วันเดือนปีท่ีรายงาน  
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ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างป ี(ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานท่ีเสนอขอ ................................................................................................................................ 
วันท่ีเสนอ  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 
 
 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………… 

ประเด็นความเส่ียงหลัก                   เดิม                  ใหม่ 
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

ภำคผนวก 



แผนการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ.  256๕ 
เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์       

ปัจจัย 
ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาสและและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการ การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

    2     3      6 ๑.ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
256๕ 
(ต.ค.256๔ –  
ก.ย.256๕) 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

2. กระบวนการ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ 

   2      3      6 ๑.ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
๒.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

ปีงบประมาณ พ.ศ.
256๕ 
(ต.ค.256๔ –  
ก.ย.256๕) 

-กองคลัง 
 

3. กระบวนการ การรับ
ผลประโยชน์ หรือการรับ
สินบน หรือรับของขวัญ 
หรือรับของก านัลจากร้าน
ท่ีมีมูลค่าสูง 

2      3      6 ๑.ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร 
๒.สร้างความเข้าใจแก้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
๓.จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
256๕ 
(ต.ค.256๔ –  
ก.ย.256๕) 

-กองคลัง 
 

 


