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หลักการและเหตุผล 

   สวนท่ี 1  
ความเปนมา 

ตามคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และสำนักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ   และเปนกลไกของฝายบริหารใน การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต เพ่ือลดปญหาการทุจริต และขับเคลื่อนภาครัฐสูธรรมาภิบาล ให ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค สวนในการตรวจสอบ      
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ดังนั้น การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ  

เทศบาลตำบลประโคนชัย  โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 
เทศบาลตำบลประโคนชัย และคณะกรรมการเตรียมความพรอมสำหรับการ ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เล็งเห็น
ความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดเปาประสงคหลักในการเพ่ิมระดับของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(CPI)  และเพ่ือใหเปนไปตามสำนักงาน ป.ป.ช. ไดนำเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน      
การดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency   Assessment  :  ITA)   มาใชใน
การประเมินการดำเนินงานของสวนราชการ เพ่ือยกระดับความโปรงใสซ่ึงจะสนับสนุนใหคา CPI ของ
ประเทศสูงข้ึน ซ่ึงเปน เกณฑประเมินผลท่ีตองการใหหนวยงานภาครัฐ ยกระดับการดำเนินงานใหโปรงใส
และตอตานการทุจริตในองคกร โดยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการปองกันการทุจรติ การใหความรู
เก่ียวกับการปองกันการ ทุจริตกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมแก
เจาหนาท่ีในเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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สวนท่ี 2  

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

1 วัตถุประสงค 
 

 
เพ่ือให เทศบาลตำบลประโคนชัย มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการปองกันขาราชการ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐไมใหทำการทุจริต 
 
2  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริตมี  4 กระบวนการ 

2.1 Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิดสิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทำอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซ้ำอีก 
2.2 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง   ทำอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง

ตั้งแต แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 
2.3 Preventive  :   ปองกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีนำไปสูการสุมเสี่ยงตอ การกระทำผิดในสวนท่ี 

พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน  คาดหมายได วามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวา
ทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหทำการทุจริต 
เขามาไดอีก 

2.4  Forecasting  :  การพยากรณประมาณการ สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันลวงหนาใน เรื่อง
ประเด็นท่ีไมคุนเคยในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor) 
 
3 ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ 

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
4  ข้ันตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต 9 ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 6  การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 9  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี
กอใหเกิดการทุจริตของหนวยงานและไดศึกษาปญหาและแนวโนม โอกาสในการเกิดการทุจริต เพ่ือระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดข้ึนจาก การทุจริต 
หรือขอผิดพลาดท้ังในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเขาใจกิจกรรมและ สภาพแวดลอมของ ฯ 
รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซ่ึงใหสอดคลองกับ กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นวาความเสี่ยงในการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในภาพรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

Known Factor ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยูแลว 
Unknown Factor ไมเคยเกิดหรือมีประวัติมากอน  ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ 

ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  : ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริการ 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown  Factor 

1 การนำรถราชการมาใชประโยชนสวนตน    

 การควบคุมการใชรถราชการท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลให 
สามารถนำทรัพยสิน สวนราชการไปใชประโยชนอ่ืน 
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได 

  
 

 มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความ 
เปนจริง 

 
 

 
 

2 กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะ 
ทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

  
 

 

 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึง
มีโอกาสใช อยางไมเหมาะสมคือ มีการกำหนดอยางไม 
เหมาะสมคือ มีการกำหนดเง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน ใหกับ
ผูเสนอราคาท่ีเปนพวกเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 

 มีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานตนสังกัด   

 มีการอนุมัติใหซ้ือสินคาคุณภาพต่ำในราคาท่ีแพงเกินจริง   

 มีการกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคา ราย
ใดรายหนึ่งหรือเปนรานคาท่ีคุนเคย 

 
 

 
 

 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก ผูรับบริการ
ของหนวยงานซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีใน ดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 

 
 

 
 

3 การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ทำใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอยกวาท่ีรับไวจริง 

   

 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แตไมนำเงินสด ฝาก ธนาคาร
ในวันนั้น 

  

 เอ้ือประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม  โดยไมทักทวง เม่ือถึง กำหนด
ระยะเวลาในการสงใชเงินยืม 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง แนวความคิดในการวิเคราะหความเส่ียงการทุจริต 
ความหมาย 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ ท่ีไม พึงประสงค ท่ีจะสงผลกระทบทำให
วัตถุประสงค หรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำใหการดำเนินงาน 
ไมประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายขององคกรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับ
และโอกาสท่ีจะ เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk   Assessment)   หมายถึง การวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยงโดย 
พิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจาก 
เหตุการณความเสี่ยง (Impact) ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนงานหรือหนวยงานภายใน
สวน งาน โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

การทุจริต (Corruption)  หมายถึงการใชอำนาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ  
เพ่ือ ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซ่ึงกอใหเกิดความ
เสียหายตอ ประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการให
หรือการรับ สินบน ท้ังท่ีเปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชนทับซอน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปด
ขอเท็จจริง การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

“ทุจริตตอหนาท่ี” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในตำแหนงหรือ
หนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจจะทำใหผูอ่ืนเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาท่ี 
ท้ังท่ีตน มิไดมีตำแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ี 
มิควรไดโดย ชอบสำหรับตนหรือผูอ่ืนซ่ึงการกระทำดังกลาวนั้นทำใหตนเองไดประโยชนแตเกิดความเสียหาย
ตอสวนรวม จากความหมายนี้ แสดงใหเห็นวาการกระทำเพ่ือประโยชนของตนเอง ในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
สวนรวมนั้น เปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ซ่ึงหมายความวา ผลประโยชนทับซอน  

(Conflict  of interest) เปนการทุจริตคอรรัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง การขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม หรือ ผลประโยชนทับซอน (Conflict  of interest) หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีและ ความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดผล
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับ ซอนมีหลากหลายรูปแบบ 
ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ี ไมใชในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพยสินก็ได 

วิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริต เปนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนด
เกณฑ การประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต ไดแก ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood)  ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑใน
เชิงคุณภาพ เนื่องจากขอมูลเปนเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินได สาเหตุของ 
ความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ปจจัย ดังนี ้

1)   ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ เจาหนาท่ี
บอยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ขอบังคับของ
หนวยงาน เปนตน 

2)   ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
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ตารางท่ี 1 เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอย 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 

4 มาก มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 

5 มากท่ีสุด มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ท่ีสงผลตอบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง คำอธิบาย 

1 นอยมาก ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบนอยท่ีสุด 

2 นอย ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบนอย 

3 ปานกลาง ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบบาง 

4 มาก ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบมาก 

5 มากท่ีสุด ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบมากท่ีสุด 
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การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

การวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวาง ปฏิบัติงาน    

  ตามปกติ ควบคุมดูแลได 
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายในองคกร  

  มีหลาย ข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขาม หนวยงานตามหนาท่ี  
  ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ี เก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม รูจักไม 
  สามารถ  ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง สม่ำเสมอ 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความ
เสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ชวงระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน เขตส ี มาตรการควบคุม 

 
ระดับความเสี่ยงต่ำ 

 
1 – 3 คะแนน 

 
เขียว 

ยอมรับความเสี่ยง (มีผลกระทบหนวยงาน
ภายใน สำนัก/กอง) 

 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

 
4 – 9 คะแนน 

 
เหลือง 

ยอมรับความเสี่ยง แตควรมีมาตรการ ควบคุม 
(มีผลกระทบหนวยงานภายใน สำนัก/กอง) 

 
ระดับความเสี่ยงสูง 

 
10 – 16 คะแนน 

 
สม 

ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ใหอยูใน 
ระดับท่ียอมรับได (มีผลกระทบตอหนวยงาน
ภายใน สวน/กอง ) 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ตอง มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ 
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

 
17 – 25 คะแนน 

 
แดง 

มาก ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบตอ
บุคคลภายนอก) 
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ตารางท่ี 4 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Like hood) 

 
 
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk  Level matrix) 
 

ตารางท่ี  5 เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk  Level matrix) 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ คาความเสี่ยงรวม 
จำเปน X รุนแรง จำเปนของการ 

เฝาระวัง 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

1 การนำรถราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 1 2 2 

2 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 2 3 6 

3 การสงใชเงินยืม 1 2 2 
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ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 
สำหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เนื่องจากมีการควบคุม

ภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี  การเงิน พัสดุ ตลอดจน โครงการและกิจกรรม เปนระบบ
และมีรูปแบบท่ีชัดเจน ซ่ึงหนวยตรวจสอบภายในของ เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เปนผูรับผิดชอบ จัดทำแผน
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบหนวยรับตรวจ เปนประจำอยาง ตอเนื่อง และมีการใหคำแนะนำ เพ่ือปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนถูกตองเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการทำบัญชี การเงิน และ
พัสดุ การประมาณการคาใชจายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจางกองคลัง          
แตอยางไรก็ตามเพ่ือเปนการปองกันและลดความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตอาจ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน สวนรวมตอไป ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลประโคนชัย ตลอดจนแนวทางในการปองกันการทุจริต กอนนำเสนอ
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดการทุจริต ใน ฯ เสนอตอผูบริหารตอไป 
 

ตารางท่ี 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
 
ท่ี 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดบัปาน 

กลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1 การนำรถราชการไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตน 

ดี    

2 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ พอใช    

3 การสงใชเงินยืม ดี    

ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสียทาง  
     การเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรแต 

ยอมรับไดมีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/ผูรับมอบ 
        ผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต โดย สามารถ
สรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดทุจริต ของ เทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปงบประมาณ 2565 ไดดังนี้ 
ความเสี่ยง ซ่ึงตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงไดแกปจจัยความเสี่ยงในเรื่อง 
1. การนำรถยนตสวนกลางของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

- การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว  โดยการนำรถราชการมาใชประโยชนสวนตน 
- การควบคุมการใชรถราชการท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลใหสามารถนำทรัพยสิน  สวนราชการไปใช 
  ประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได 
- มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 
- การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบจากการศึกษาขอมูล พบวา ปญหาท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงเกิด 

จากการท่ีบุคลากรหรือผูปฏิบัติไมทราบหรือยังขาดความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา 
ทักษะและประสบการณท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

- พิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการกำหนด

เง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับผูเสนอราคาท่ีเปนพวกเดียวกัน 
- มีการอนุมัติใหซ้ือสินคาคุณภาพต่ำในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคารายใดรายหนึ่ง หรือเปนรานคาท่ีคุนเคย 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีใน 

ดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
- การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ 

ปกปดขอมูล 
- ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง/พวกพอง 

3. การรับคืนเงินยืม 
- การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอย 

กวาท่ีรับไวจริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แตไมนำเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น 
- เอ้ือประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม โดยไมทักทวง เม่ือถึงกำหนดระยะเวลาในการสงใชเงินยืม 
- สงเอกสารเพ่ือเคลียรเงินยืม ไมถูกตองครบถวน 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง  เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการ 
ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสท่ี 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

มาตรการปองกัน  
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

ผูรับผิดชอบ บทกำหนดโทษ 

1.การบริหาร 
จัดการองคกร 
ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
อยางมีคุณภาพ 

การใช 
ทรัพยสินของ 
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน 
ธุรกิจสวนตัว 

-  การนำรถราชการมาใช
ประโยชนสวนตน 
- การควบคุมการใชรถราชการท่ี
ไมเหมาะสมอาจสงผลใหสามารถ
นำทรัพยสิน สวนราชการไปใช 
ประโยชนอ่ืนนอกเหนือจาก
ภารกิจ ของทางราชการได 
- มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและ 
ทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

1 2 - ใหผูท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการใช
และรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ใหผูปฏิบัติมีแนวทางใน 
การขอใชรถไปในทิศทาง 
เดียวกัน 
- รักษาผลประโยชนสวน 
รวมและกำชับเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบและผูท่ี 
เก่ียวของถือปฏิบัติตาม 
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การใชและรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  กรณีท่ี ตองการ
เปลี่ยนเวลาการนำรถออก
ใหผูใชรถจัดทำบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงเวลา กับผูท่ีมี
อำนาจอนุมัติ 
 

- การนำรถราชการออกไปใช 
ตองมีใบขออนุญาตการใชรถ 
และนำรถออกตามเวลาท่ีระบุ 
ไวในใบขออนุญาตการใชรถ 
- ใหคำแนะนำกับบุคลากรท่ี 
ขาดความเขาใจในระเบียบ
และ กฎหมาย ข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานของหนวยงานและ
มี การตรวจสอบท่ีรัดกุม 
- ควรกำชับพนักงานขับรถ
กอน นำรถราชการออกไปใช
ทุกครั้ง ตองมีใบขออนุญาต
การใชรถ หากมีกรณีจำเปน
เรงดวนไม อาจขออนุมัติใชรถ
ตามข้ันตอนปกติไดทัน ให
ประสานผูมี อำนาจอนุมัติ
ดำเนินการไปกอนพรอม
รายงานผูมีอำนาจ อนุมัติ 
เสมอ 
 

ผูท่ีเก่ียวของกับ 
การขอใชรถ 
ราชการ เชน 
ผูบริหาร, 
ขาราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจางประจำ, 
จางชั่วคราว 

- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการใชและ
รักษารถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
- ผูใชรถประจำตำแหนงตอง
รับผิดในกรณีท่ีรถประจำ
ตำแหนง สูญหายเพราะ
ความประมาทเลินเลอ   
ของผูใชรถประจำตำแหนง 
แตถาผูใชรถประจำตำแหนง
อนุญาตใหบุคคลอ่ืน นำรถ
ประจำตำแหนงไปใช 
นอกเหนือหนาท่ีปกติ ผูใช
รถ ประจำตำแหนงตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหม 
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     - ควรกำชับผูไดรบัการ 
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีให 
เปนปจจุบนัและแจง 
พนักงานขับรถและ
บุคลากร ของคณะฯ ให
รับทราบวา จะตองไดรับ
การอนุมัติจากผู มีอำนาจ
กอนนำรถไปใช 

  ทดแทนความ สูญหายแม
เหตุสดวิสัย 
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2.กระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจาง 

2.1 การรับ 
ผลประโยชน 
ตางๆ 
(Accepting 
benefits) 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการ
ใช เงินและมีชองทางท่ีจะทำ
ประโยชน ใหแกตนเองและพวก
พอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการ
ใช ดุลยพินิจของเจาหนาซ่ึงมี
โอกาสใช อยางไมเหมาะสมคือ มี
การกำหนด เง่ือนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชนใหกับผู เสนอราคาท่ี
เปนพวกเดียวกัน 
- มีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทำ
กับ หนวยงานตนสังกัด 
- มีการอนุมัติใหซ้ือสินคาคุณภาพ 
ตำ่ในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการกำหนดรายละเอียดขอมูล 
จำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคารายใด
ราย หนึ่งหรือเปนรานคาท่ีคุนเคย 
- มีนายหนาหรือผูคาคนกลางมา 
เก่ียวของในการจัดซ้ือจาง 
- มีการรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคจาก
ผูรับบริการของ หนวยงานซ่ึง
สงผลตอการปฏิบัติ หนาท่ีในดาน
การจัดซ้ือจัดจาง 
 

2 3 - ใหยึดพระราชบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ใหยึดระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ใหยึดประกาศ 
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง. หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการ
บรหิารงานบุคคลของ
เทศบาล 

- ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม 
แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 
ตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือ 
สงเสริมความโปรงใสในการ 
จัดซ้ือจัดจาง ของ  เทศบาล
ตำบลประโคนชัย 
- ในการจัดซ้ือจัดจาง ผูมี
หนาท่ี ดำเนินการตองไมเปน
ผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่น
ขอเสนอหรือ คูสัญญา 
- ไมเรียกรับผลประโยชนใด ๆ 
ท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับ 
ซอน ท้ังจากผูจาง - ผูรับจาง 
- ไมรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคท้ังท่ี
เปนตัวเงิน และ ไมใชตัวเงินท่ี
สงผลตอการ ปฏิบัติหนาท่ี 
หรือพวกพอง และเสีย
ผลประโยชนของทาง ราชการ 
- ไมใชตำแหนงหนาท่ีการ 
ทำงานปฏิบัติหนาท่ีเอา 
ผลประโยชนตัวเองหรือพวก 
พองและเสียผลประโยชนของ 
ทางราชการ 
 

ท่ีเก่ียวของกับ 
การจัดซ้ือจัด 
จางเชน 
เจาหนาท่ีพัสดุ 
คณะกรรมการ 
กำหนดราคา 
กลาง, 
คณะกรรมการ 
กำหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะ 
เฉพาะ 
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การผูประกวด 
ราคา 
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
เปนตน 

- พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือ 
จัดจางและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  บทกำหนดโทษตาม 
มาตรา 120 ผูใดเปน 
เจาหนาท่ี หรือผูมีอำนาจ 
หนาท่ีในการดำเนินการ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือ การบริหารพัสดุปฏิบัติ
หนาท่ี ในการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการ บริหารพัสดุตามระ
ราช บัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออก 
ตามความในพระราชบัญญัติ 
นี้โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ 
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือ 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีในการจัดซ้ือจัดจาง 
หรือการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามความ  
ในพระราชบัญญัตินี้โดย
ทุจริต ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป หรือ
ปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจำท้ัง
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      - วางตวัเปนกลางในการ 

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจาง อาทิ ไมกำหนด
รายละเอียดขอมูลจำเพาะ 
ท่ีเอ้ือใหกับผูคารายใด ราย
หนึ่ง ไมกำหนดเง่ือนไขท่ี  
เอ้ือผลประโยชนใหกับผูเสนอ 
ราคาท่ีเปนเปนพวกเดียวกัน 
และไมใหขอมูลการ จัดซ้ือจัด
จางแกพรรคพวก/ ญาติเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน ในการ
ประมูล หรือการปกปดขอมูล 

 - ผูใดเปนผูใชหรือ
ผูสนับสนุน ในการกระทำ
ความผิดตาม วรรคหนึ่งผูนั้น
ตองระวางโทษ ตามท่ี
กำหนดไวสำหรับ ความผิด
ตามวรรคหนึ่ง 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดข้ันเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
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 2.2 การรับรู 

ขอมูลภายใน 
(Inside 
information) 

- การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
แก พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชนใน 
การประมูล หรือการปกปดขอมูล 
- ใชประโยชนจากขอมูลภายใน
เพ่ือ ประโยชน ของตนเอง/พวก
พอง 

  - ใหความรูแกบุคลากร 
เพ่ือเนนย้ำและยึดถือ 
ขอบังคับ วาดวย
จรรยาบรรณ ขาราชการ
และบุคลากรใน  เทศบาล
ตำบลประโคนชัย 
 

- ปฎิบัติหนาท่ีดวยความ 
ซ่ือสัตย สุจรติ โปรงใส และ 
ตรวจสอบได 
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุง 
ผลประโยชนสวนรวมเปน 
สำคัญ 

 - ขอบังคับเทศบาลตำบล
ประโคนชัย วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการและ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
 



 

-16- 
3.การสงใชเงิน 
ยืม 

การสงใชเงิน 
ยืมเม่ือครบ 
กำหนดการใช 
เงินยืม 

- การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด 
แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำให
การรายงานการรับเงินประจำวัน
นอยกวาท่ีรับไวจริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
แตไมนำเงินสดฝากธนาคารในวัน
นั้น 
- เอ้ือประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม 
ยืมโดยไมทักทวงเม่ือถึงกำหนด 
ระยะเวลาในการสงใชเงินยืม 
- สงเอกสารเพ่ือเคลียรเงินไม 
ถูกตองครบถวน 

1 2 -ใหปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ 
รับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและท่ีแกไข 
เพ่ิมเติม 

- ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ 
เก่ียวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ 
รับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และท่ีแกไข เพ่ิมเติม 
- ไมเรียกรับ/รับ ผลประโยชน 
ใดๆ ท่ีกอใหเกิดผลประโยชน 
จากการปฏิบัติหนาท่ี 
- แตงตั้งคณะกรรมการเก็บ 
รักษาเงินประจำวันใหเปนไป 
ตามระเบียบ 
- ยอดเงินคงเหลือประจำวัน 
จะตอง ถูกตอง ครบถวน ตรง 
กับรายงานในระบบ 
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ตองรายงานตอบงัคับบัญชา 
เสมอ 

ผูท่ีเก่ียวของ 
กับการรับคืน 
เงินยืม เชน 
ผูบริหาร, 
ขาราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจางประจำ, 
ลูกจางชั่วคราว 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ 
รับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและท่ีแกไข เพ่ิมเติม 
- ขอบังคับเทศบาลตำบล
ประโคนชัย วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 

เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดกำหนดมาตรการปองกัน  ควบคุม การทุจริตไวโดย ภาพรวม ดังนี้ 
(1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของ เทศบาลตำบลประโคนชัย เชน 

- จัดโครงการฝกอบรมดานการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวมใหกับเจาหนาท่ี 

- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี  และเผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแก เจาหนาท่ี 
-  สงเสริมดานจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรใน ฯ 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน  อยางสม่ำเสมอ

และตอเนื่อง 
- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันใหบุคลากรไดมีคานิยม ไมปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงตอการท าผลประโยชนทับซอน และใหมี

ความเชื่อวาผลประโยชนทับซอนดังกลาว เปนภัยตอราชการสวนรวม ตอสังคม และ ตอประเทศชาติ 
- การเปดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายกำหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอยางเครงครัด 
- ผูบังคับบัญชาตองเปนตนแบบท่ีดี และไมปกปูองผูกระทำผิด 
ซ่ึงทางเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการปองกันการทุจริตของเทศบาล

ตำบลประโคนชัย ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว ดังนี้ 
แนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต : การนำรถยนตสวนกลางของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 
1.   การนำรถราชการออกไปใชตองมีใบขออนุญาตการใชรถ และนำรถออกตามเวลาท่ีระบุไวใน  

ใบขออนุญาตการใชรถ 
2.   ใหคำแนะนำกับบุคลากรท่ีขาดความเขาใจในระเบียบและกฎหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ของหนวยงานและมีการตรวจสอบท่ีรัดกุม 
3.   ควรกำชับพนักงานขับรถกอนนำรถราชการออกไปใชทุกครั้ง ตองมีใบขออนุญาตการใชรถ  

หากมีกรณีจำเปนเรงดวนไมอาจขออนุมัติใชรถตามข้ันตอนปกติไดทัน ใหประสานผูมีอำนาจ อนุมัติ
ดำเนินการไปกอนและติดตามสงใบขอใชรถในวันทำการถัดไป พรอมรายงานผูมี อำนาจอนุมัติรับทราบ 

4.  ใหผูปฏิบัติมีแนวทางในการขอใชรถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชนสวนรวม 
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แนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต : กรณีการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 
1.   ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
2.   ในการจัดซ้ือจัดจาง ผูมีหนาท่ีดำเนินการตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือ คูสัญญา 
3.   ไมเรียกรับ – รับผลประโยชนใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ท้ังจากผูจาง – ผูรับจาง 
4. ไมรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน ท่ีสงผลตอการ ปฏิบัติหนาท่ี    
ท่ีอาจสงผลตอทางราชการได 
5.   ไมใชตำแหนงหนาท่ีการทำงาน ปฏิบัติหนาท่ีเอาผลประโยชนตัวเองหรือพวกพอง และเสียประโยชนของ
ทางราชการ 
6.   วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง อาทิ ไมกำหนดรายละเอียด ขอมูลจำเพาะ 
ท่ีเอ้ือใหกับผูคารายใดรายหนึ่ง ไมกำหนดเง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับผู เสนอราคาท่ีเปนพวกเดียวกัน 
และไมใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือ แสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการปกปด
ขอมูล 
7.   ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได 
8.   ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 
 

แนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต : กรณีการสงใชเงินยืม 
1. ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ เบิกเงิน 
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม 
2. ไมเรียกรับ- รับ ผลประโยชนใดๆ ท่ีกอใหเกิดผลประโยชน จากการปฏิบัติหนาท่ี 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวันใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และท่ี แกไขเพ่ิมเติม 
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตองรายงานตอบังคับบัญชาเสมอ 
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ข้ันตอนท่ี  8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง และ 
ข้ันตอนท่ี  9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ วันท่ี  30  มีนาคม  2565 

หนวยงานท่ีประเมิน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 

เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใช เงินและมีชองทางท่ีจะทำ
ประโยชน ใหแกตนเองและพวกพอง 
- มีการอนุมัติใหซ้ือสินคาคุณภาพ ต่ำในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผูรับบริการ
ของ หนวยงานซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติ หนาท่ีในดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 

โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง 

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดำเนินการ 

 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมสมบูรณ 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
การจัดซ้ือจัดจาง ดวยการเฝาระวังและติดตาม ความเสี่ยง
ดงักลาว อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับ เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
-  ในการจัดซ้ือจัดจาง ผูมีหนาท่ีดำเนินการตองไมเปนผูมีสวน 
ไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
- ไมเรียกรับ/ รับผลประโยชนใด ๆ ท่ี กอใหเกิด ผลประโยชน
ทับซอน ท้ังจากผูจาง – ผูรับจาง 
- วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
อาทิ ไมกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคาราย
ใด รายหนึ่ง ไมกำหนดเง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาท่ี เปนพวกเดียวกัน และไมใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแก
พรรคพวก/ ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือ
การปกปด ขอมูล 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และ 
ตรวจสอบได 


