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-1สวนที่ 1
ความเปนมา
หลักการและเหตุผล
ตามคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และสำนั ก งาน ป.ป.ช. เป น หน ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ และเปนกลไกของฝายบริหารใน การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต เพื่อลดปญหาการทุจริต และขับเคลื่อนภาครัฐสูธรรมาภิบาล ให ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสร างธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงาน และสงเสริมการมีสว นรว มจากทุ กภาค สว นในการตรวจสอบ
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ดังนั้น การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานดานอื่น ๆ
เทศบาลตำบลประโคนชั ย โดยคณะกรรมการคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ นงานของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย และคณะกรรมการเตรียมความพรอมสำหรับการ ประเมินคุณธรรมและความ
โปร งใสในการดำเนิ น งานของ เทศบาลตำบลประโคนชั ย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็ งเห็ น
ความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดเปาประสงคหลักในการเพิ่มระดับของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น
(CPI) และเพื่ อให เป น ไปตามสำนั ก งาน ป.ป.ช. ได น ำเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใชใน
การประเมิ น การดำเนิ น งานของส ว นราชการ เพื่ อยกระดั บ ความโปร งใสซึ่ งจะสนั บ สนุ น ให ค า CPI ของ
ประเทศสูงขึ้น ซึ่งเปน เกณฑประเมินผลที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐ ยกระดับการดำเนินงานใหโปรงใส
และตอตานการทุจริตในองคกร โดยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการปองกันการทุจริต การใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ ทุจริตกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมแก
เจาหนาที่ในเทศบาลตำบลประโคนชัย

-2สวนที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1 วัตถุประสงค

เพื่อให เทศบาลตำบลประโคนชัย มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการปองกันขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐไมใหทำการทุจริต

2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ
2.1 Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดสิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทำอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก
2.2 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง
ตั้งแต แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
2.3 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสูการสุมเสี่ยงตอ การกระทำผิดในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายได วามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวา
ทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหทำการทุจริต
เขามาไดอีก
2.4 Forecasting : การพยากรณประมาณการ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันลวงหนาใน เรื่อง
ประเด็นที่ไมคุนเคยในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
(Unknown Factor)
3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
4 ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

-3ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่
กอใหเกิดการทุจริตของหนวยงานและไดศึกษาปญหาและแนวโนม โอกาสในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดขึ้นจาก การทุจริต
หรือขอผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเขาใจกิจกรรมและ สภาพแวดลอมของ ฯ
รวมถึงการควบคุ มภายในของการเงิน บั ญ ชี และพัส ดุ ซึ่งให ส อดคลองกับ กฎระเบีย บ ขอบังคับ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นวาความเสี่ยงในการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในภาพรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยูแลว
Unknown Factor ไมเคยเกิดหรือมีประวัติมากอน ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ
ประมาณการลวงหนาในอนาคต

-4ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริการ
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การนำรถราชการมาใชประโยชนสวนตน
การควบคุมการใชรถราชการที่ไมเหมาะสมอาจสงผลให
สามารถนำทรัพยสิน สวนราชการไปใชประโยชนอื่น
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได
มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความ
เปนจริง
กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะ
ทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่ง
มีโอกาสใช อยางไมเหมาะสมคือ มีการกำหนดอยางไม
เหมาะสมคือ มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน ใหกับ
ผูเสนอราคาที่เปนพวกเดียวกัน
มีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานตนสังกัด

2

3

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor








มีการอนุมัติใหซื้อสินคาคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
มีการกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะที่เอื้อใหกับผูคา ราย
ใดรายหนึ่งหรือเปนรานคาที่คุนเคย



มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก ผูรับบริการ
ของหนวยงานซึ่งสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ใน ดานการจัดซื้อ
จัดจาง
การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ทำใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอยกวาที่รับไวจริง



รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แตไมนำเงินสด ฝาก ธนาคาร
ในวันนั้น
เอื้อประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม โดยไมทักทวง เมื่อถึง กำหนด
ระยะเวลาในการสงใชเงินยืม






-5ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง แนวความคิดในการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง โอกาสหรื อ เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ที่ จ ะส ง ผลกระทบทำให
วัตถุประสงค หรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำใหการดำเนินงาน
ไมประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายขององคกรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ
และโอกาสที่จะ เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยงโดย
พิจ ารณาจากการประเมิน โอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบจาก
เหตุการณความเสี่ยง (Impact) ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนงานหรือหนวยงานภายใน
ส ว น งาน โอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) หมายถึ ง ความถี่ ห รื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย ง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง
การทุจ ริต (Corruption) หมายถึงการใชอำนาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสิน ที่มีอยูในทางมิชอบ
เพื่ อ ประโยชน ตอตนเอง ครอบครัว เพื่ อน คนรูจัก หรือประโยชน อื่น ใดอั น มิ ควรได ซึ่ งกอใหเกิดความ
เสียหายตอ ประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการให
หรือการรับ สินบน ทั้งที่เปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชนทับซอน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปด
ขอเท็จจริง การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน
“ทุ จริตต อหน าที่” หมายถึ ง การปฏิ บั ติห รือละเวน การปฏิบั ติอยางใดอยางหนึ่งในตำแหน งหรือ
หนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจจะทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตน มิไดมีตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่
มิควรไดโดย ชอบสำหรับตนหรือผูอื่นซึ่งการกระทำดังกลาวนั้นทำใหตนเองไดประโยชนแตเกิดความเสียหาย
ตอสวนรวม จากความหมายนี้ แสดงใหเห็นวาการกระทำเพื่อประโยชนของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อ
สวนรวมนั้น เปนการขัดกันของผลประโยชนสว นตนและสวนรวม ซึ่งหมายความวา ผลประโยชนทับซอน
(Conflict of interest) เปนการทุจริตคอรรัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง การขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม หรือ ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) หมายถึง การที่เจาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่และ ความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับ ซอนมีหลากหลายรูปแบบ
ไม จำกั ดอยูในรูป ของตัวเงิน หรือทรัพยสิ นเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ ไมใชในรูป ตัวเงินหรือ
ทรัพยสินก็ได
วิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริต เปนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อ
ประเมิน โอกาสและผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้น และดำเนิ นการวิเคราะห และจัดลำดั บความเสี่ ยง โดยกำหนด
เกณฑ การประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต ไดแก ระดับ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑใน
เชิงคุณภาพ เนื่องจากขอมูลเปนเชิงพรรณนาที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินได สาเหตุของ
ความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ปจจัย ดังนี้
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ เจาหนาที่
บอยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ขอบังคับของ
หนวยงาน เปนตน
2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน

-6ตารางที่ 1 เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
โอกาส
คำอธิบาย
1
นอยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก
2
นอย
มีโอกาสเกิดขึ้นนอย
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
4
มาก
มีโอกาสเกิดขึน้ มาก
5
มากที่สุด
มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ตารางที่ 2 เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่สงผลตอบุคลากร
ระดับ
ความรุนแรง
คำอธิบาย
1
นอยมาก
ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบนอยที่สุด
2
นอย
ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบนอย
3
ปานกลาง
ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบบาง
4
มาก
ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบมาก
5
มากที่สุด
ปฏิบัติไมตรงตามระเบียบมากที่สุด

-7การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
การวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวาง ปฏิบัติงาน
ตามปกติ ควบคุมดูแลได
สถานะสีสม
: ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายในองคกร
มีหลาย ขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขาม หนวยงานตามหนาที่
ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่ เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม รูจักไม
สามารถ ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง สม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความ
เสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 ชวงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสี่ยง
ชวงคะแนน
เขตสี
ระดับความเสี่ยงต่ำ

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ระดับความเสี่ยงสูง

1 – 3 คะแนน

มาตรการควบคุม
ยอมรับความเสี่ยง (มีผลกระทบหนวยงาน
เขียว ภายใน สำนัก/กอง)

4 – 9 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แตควรมีมาตรการ ควบคุม
เหลือง (มีผลกระทบหนวยงานภายใน สำนัก/กอง)

10 – 16 คะแนน

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ตอง มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ 17 – 25 คะแนน
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม

สม

แดง

ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได (มีผลกระทบตอหนวยงาน
ภายใน สวน/กอง )
มาก ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบตอ
บุคคลภายนอก)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

-8ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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6
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood)

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ตารางที่ 5 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การนำรถราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
3 การสงใชเงินยืม

ระดับความ
จำเปนของการ รุนแรงของ
เฝาระวัง
ผลกระทบ
1
2
2
3
1
2

คาความเสี่ยงรวม
จำเปน X รุนแรง
2
6
2

-9ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
สำหรับ การประเมิ นการควบคุ มความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เนื่องจากมี การควบคุม
ภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี การเงิน พัสดุ ตลอดจน โครงการและกิจกรรม เปนระบบ
และมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งหนวยตรวจสอบภายในของ เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เปนผูรับผิดชอบ จัดทำแผน
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบหนวยรับตรวจ เปนประจำอยาง ตอเนื่อง และมีการใหคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนถูกตองเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการทำบัญชี การเงิน และ
พั ส ดุ การประมาณการค า ใช จ า ยในการขออนุ มั ติ โ ครงการ การเบิ ก จ า ยเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งกองคลั ง
แต อ ย างไรก็ ต ามเพื่ อ เป น การป อ งกั น และลดความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต อาจ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน สวนรวมตอไป ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลประโคนชัย ตลอดจนแนวทางในการปองกันการทุจริต กอนนำเสนอ
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริต ใน ฯ เสนอตอผูบริหารตอไป
ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การนำรถราชการไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
3 การสงใชเงินยืม

คุณภาพการ คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่ำ
ระดับปาน
ระดับสูง
กลาง
ดี




พอใช
ดี



ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสียทาง
การเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรแต
ยอมรับไดมีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ

-10สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดย สามารถ
สรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของ เทศบาลตำบลประโคนชัย
ประจำปงบประมาณ 2565 ไดดังนี้
ความเสี่ยง ซึ่งตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งไดแกปจจัยความเสี่ยงในเรื่อง
1. การนำรถยนตสว นกลางของรัฐไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
- การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว โดยการนำรถราชการมาใชประโยชนสวนตน
- การควบคุมการใชรถราชการที่ไมเหมาะสมอาจสงผลใหสามารถนำทรัพยสิน สวนราชการไปใช
ประโยชนอื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได
- มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
- การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบจากการศึกษาขอมูล พบวา ปญหาที่กอใหเกิดความเสี่ยงเกิด
จากการที่บุคลากรหรือผูปฏิบัติไมทราบหรือยังขาดความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา
ทักษะและประสบการณที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
- พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการกำหนด
เงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชนใหกับผูเสนอราคาที่เปนพวกเดียวกัน
- มีการอนุมัติใหซื้อสินคาคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
- มีการกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะที่เอื้อใหกับผูคารายใดรายหนึ่ง หรือเปนรานคาที่คุนเคย
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ใน
ดานการจัดซื้อครุภัณฑ
- การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ
ปกปดขอมูล
- ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง/พวกพอง
3. การรับคืนเงินยืม
- การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำใหการรายงานการรับเงินประจำวันนอย
กวาที่รับไวจริง
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แตไมนำเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น
- เอื้อประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม โดยไมทักทวง เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาในการสงใชเงินยืม
- สงเอกสารเพื่อเคลียรเงินยืม ไมถูกตองครบถวน
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นการ
ทุจริต

รูปแบบของ
การทุจริต

โอกาสในการเกิดการทุจริต

โอกาสที่ ระดับของ
มาตรการปองกัน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน ผูรับผิดชอบ
บทกำหนดโทษ
การทุจริต
การทุจริต
จะเกิด การ ผลกระทบ
ทุจริต
1.การบริหาร การใช
- การนำรถราชการมาใช
1
2 - ใหผูที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติ - การนำรถราชการออกไปใช ผูท ี่เกี่ยวของกับ - ระเบียบกระทรวง
จัดการองคกร ทรัพยสินของ ประโยชนสวนตน
ตามระเบียบกระทรวง ตองมีใบขออนุญาตการใชรถ การขอใชรถ มหาดไทยวาดวยการใชและ
ดวยหลัก
ราชการเพื่อ - การควบคุมการใชรถราชการที่
มหาดไทยวาดวยการใช และนำรถออกตามเวลาที่ระบุ ราชการ เชน รักษารถยนตขององคกร
ธรรมาภิบาล ประโยชน ไมเหมาะสมอาจสงผลใหสามารถ
และรักษารถยนตของ
ไวในใบขออนุญาตการใชรถ ผูบริหาร,
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางมีคุณภาพ ธุรกิจสวนตัว นำทรัพยสิน สวนราชการไปใช
องคกรปกครองสวนทองถิ่น - ใหคำแนะนำกับบุคลากรที่ ขาราชการ, - ประกาศคณะกรรมการ
ประโยชนอื่นนอกเหนือจาก
- ใหผูปฏิบัติมีแนวทางใน ขาดความเขาใจในระเบียบ พนักงาน , พนักงานเทศบาล เรื่อง
ภารกิจ ของทางราชการได
การขอใชรถไปในทิศทาง และ กฎหมาย ขั้นตอนการ ลูกจางประจำ, หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
- มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เดียวกัน
ปฏิบัติงานของหนวยงานและ จางชั่วคราว และเงื่อนไขในการสอบสวน
ทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง
- รักษาผลประโยชนสวน มี การตรวจสอบที่รัดกุม
การลงโทษทางวินัยฯ
รวมและกำชับเจาหนาที่ - ควรกำชับพนักงานขับรถ
- ผูใชรถประจำตำแหนงตอง
ผูรับผิดชอบและผูที่
กอน นำรถราชการออกไปใช
รับผิดในกรณีที่รถประจำ
เกี่ยวของถือปฏิบัติตาม ทุกครั้ง ตองมีใบขออนุญาต
ตำแหนง สูญหายเพราะ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชรถ หากมีกรณีจำเปน
ความประมาทเลินเลอ
การใชและรักษารถยนต เรงดวนไม อาจขออนุมัติใชรถ
ของผูใชรถประจำตำแหนง
ขององคกรปกครองสวน ตามขั้นตอนปกติไดทัน ให
แตถาผูใชรถประจำตำแหนง
ทองถิ่น กรณีที่ ตองการ ประสานผูมี อำนาจอนุมัติ
อนุญาตใหบุคคลอืน่ นำรถ
เปลี่ยนเวลาการนำรถออก ดำเนินการไปกอนพรอม
ประจำตำแหนงไปใช
ใหผูใชรถจัดทำบันทึกขอ รายงานผูมีอำนาจ อนุมัติ
นอกเหนือหนาที่ปกติ ผูใช
เปลี่ยนแปลงเวลา กับผูที่มี เสมอ
รถ ประจำตำแหนงตองรับ
อำนาจอนุมัติ
ผิดชดใชคาสินไหม
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แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ให
เปนปจจุบนั และแจง
พนักงานขับรถและ
บุคลากร ของคณะฯ ให
รับทราบวา จะตองไดรับ
การอนุมัติจากผู มีอำนาจ
กอนนำรถไปใช

ทดแทนความ สูญหายแม
เหตุสดวิสัย

2.กระบวนการ 2.1 การรับ
จัดซื้อจัดจาง ผลประโยชน
ตางๆ
(Accepting
benefits)

- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการ
ใช เงินและมีชองทางที่จะทำ
ประโยชน ใหแกตนเองและพวก
พอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการ
ใช ดุลยพินิจของเจาหนาซึ่งมี
โอกาสใช อยางไมเหมาะสมคือ มี
การกำหนด เงื่อนไขที่เอื้อ
ผลประโยชนใหกับผู เสนอราคาที่
เปนพวกเดียวกัน
- มีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำ
กับ หนวยงานตนสังกัด
- มีการอนุมัติใหซื้อสินคาคุณภาพ
ต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
- มีการกำหนดรายละเอียดขอมูล
จำเพาะที่เอื้อใหกับผูคารายใด
ราย หนึ่งหรือเปนรานคาที่คุนเคย
- มีนายหนาหรือผูคาคนกลางมา
เกี่ยวของในการจัดซื้อจาง
- มีการรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคจาก
ผูรับบริการของ หนวยงานซึ่ง
สงผลตอการปฏิบัติ หนาที่ในดาน
การจัดซื้อจัดจาง

2

3

-13- ใหยึดพระราชบัญญัติการ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม ที่เกี่ยวของกับ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจางและการพัสดุ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ การจัดซื้อจัด จัดจางและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จางเชน
ภาครัฐ พ.ศ.
- ใหยึดระเบียบกระทรวง จัดจางและการบริหารพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ 2560 บทกำหนดโทษตาม
การคลัง วาดวยการจัดซื้อ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อ คณะกรรมการ มาตรา 120 ผูใดเปน
จัดจางและการบริหาร สงเสริมความโปรงใสในการ กำหนดราคา เจาหนาที่ หรือผูมีอำนาจ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดซื้อจัดจาง ของ เทศบาล กลาง,
หนาที่ในการดำเนินการ
- ใหยึดประกาศ
ตำบลประโคนชัย
คณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการพนักงาน - ในการจัดซื้อจัดจาง ผูมี กำหนด
หรือ การบริหารพัสดุปฏิบัติ
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย หนาที่ ดำเนินการตองไมเปน รายละเอียด หนาที่ ในการจัดซื้อจัดจาง
เรื่อง. หลักเกณฑและ
ผูมสี วนไดสวนเสียกับผูยื่น คุณลักษณะ หรือการ บริหารพัสดุตามระ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอเสนอหรือ คูสัญญา
เฉพาะ
ราช บัญญัตินี้ กฎกระทรวง
บริหารงานบุคคลของ
- ไมเรียกรับผลประโยชนใด ๆ คณะกรรมการ ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
เทศบาล
ที่กอใหเกิดผลประโยชนทับ พิจารณาผล ตามความในพระราชบัญญัติ
ซอน ทั้งจากผูจาง - ผูรับจาง การผูประกวด นี้โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
- ไมรับของขวัญ/เงิน
ราคา
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือ
สนับสนุน/ เงินบริจาคทั้งที่ คณะกรรมการ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
เปนตัวเงิน และ ไมใชตัวเงินที่ ตรวจรับพัสดุ หนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง
สงผลตอการ ปฏิบัติหนาที่ เปนตน
หรือการบริหารพัสดุ ตาม
หรือพวกพอง และเสีย
พระราชบัญญัตินี้
ผลประโยชนของทาง ราชการ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
- ไมใชตำแหนงหนาที่การ
ประกาศที่ออกตามความ
ทำงานปฏิบัติหนาที่เอา
ในพระราชบัญญัตินี้โดย
ผลประโยชนตัวเองหรือพวก
ทุจริต ตองระวางโทษจำคุก
พองและเสียผลประโยชนของ
ตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป หรือ
ทางราชการ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
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- วางตัวเปนกลางในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง อาทิ ไมกำหนด
รายละเอียดขอมูลจำเพาะ
ที่เอื้อใหกับผูคารายใด ราย
หนึ่ง ไมกำหนดเงื่อนไขที่
เอื้อผลประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาที่เปนเปนพวกเดียวกัน
และไมใหขอมูลการ จัดซื้อจัด
จางแกพรรคพวก/ ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน ในการ
ประมูล หรือการปกปดขอมูล

- ผูใดเปนผูใชหรือ
ผูส นับสนุน ในการกระทำ
ความผิดตาม วรรคหนึ่งผูนั้น
ตองระวางโทษ ตามที่
กำหนดไวสำหรับ ความผิด
ตามวรรคหนึ่ง
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัยฯ
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก

2.2 การรับรู - การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ขอมูลภายใน แก พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหา
(Inside
ผลประโยชนใน
information) การประมูล หรือการปกปดขอมูล
- ใชประโยชนจากขอมูลภายใน
เพื่อ ประโยชน ของตนเอง/พวก
พอง

-15- ใหความรูแกบุคลากร
เพื่อเนนย้ำและยึดถือ
ขอบังคับ วาดวย
จรรยาบรรณ ขาราชการ
และบุคลากรใน เทศบาล
ตำบลประโคนชัย

- ปฎิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
- ปฏิบัติหนาที่โดยมุง
ผลประโยชนสว นรวมเปน
สำคัญ

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

3.การสงใชเงิน การสงใชเงิน
ยืม
ยืมเมื่อครบ
กำหนดการใช
เงินยืม

- การรับคืนเงินยืม เปนเงินสด
แลวยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำให
การรายงานการรับเงินประจำวัน
นอยกวาที่รับไวจริง
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
แตไมนำเงินสดฝากธนาคารในวัน
นั้น
- เอื้อประโยชนใหลูกหนี้เงินยืม
ยืมโดยไมทักทวงเมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาในการสงใชเงินยืม
- สงเอกสารเพื่อเคลียรเงินไม
ถูกตองครบถวน

1

2

-16-ใหปฏิบัติงานตามระเบียบ - ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ผูท ี่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติ กับการรับคืน มหาดไทยวาดวยการ
มหาดไทยวาดวยการ
ตามระเบียบกระทรวง
เงินยืม เชน รับเงิน การเบิกจายเงิน
รับเงิน การเบิกจายเงิน มหาดไทยวาดวยการ
ผูบริหาร,
การฝากเงิน การเก็บรักษา
การฝากเงิน การเก็บรักษา รับเงิน การเบิกจายเงิน การ ขาราชการ, เงิน และการตรวจเงิน
เงิน และการตรวจเงิน
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พนักงาน , ขององคกรปกครองสวน
ขององคกรปกครองสวน และการตรวจเงินของ
ลูกจางประจำ, ทองถิ่นและที่แกไข เพิ่มเติม
ทองถิ่นและที่แกไข
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางชั่วคราว - ขอบังคับเทศบาลตำบล
เพิ่มเติม
และที่แกไข เพิ่มเติม
ประโคนชัย วาดวย
- ไมเรียกรับ/รับ ผลประโยชน
จรรยาบรรณขาราชการ
ใดๆ ที่กอใหเกิดผลประโยชน
- ประกาศคณะกรรมการ
จากการปฏิบัติหนาที่
พนักงานเทศบาล เรื่อง
- แตงตั้งคณะกรรมการเก็บ
หลักเกณฑ เรื่อง หลักเกณฑ
รักษาเงินประจำวันใหเปนไป
และเงื่อนไขในการสอบสวน
ตามระเบียบ
การลงโทษทางวินัยฯ
- ยอดเงินคงเหลือประจำวัน
จะตอง ถูกตอง ครบถวน ตรง
กับรายงานในระบบ
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ตองรายงานตอบังคับบัญชา
เสมอ

-17-

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดกำหนดมาตรการปองกัน ควบคุม การทุจริตไวโดย ภาพรวม ดังนี้
(1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของ เทศบาลตำบลประโคนชัย เชน
- จัดโครงการฝกอบรมดานการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหกับเจาหนาที่
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี และเผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแก เจาหนาที่
- สงเสริมดานจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรใน ฯ
(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน อยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง
- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลักดันใหบุคลากรไดมีคานิยม ไมปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงตอการท าผลประโยชนทับซอน และใหมี
ความเชื่อวาผลประโยชนทับซอนดังกลาว เปนภัยตอราชการสวนรวม ตอสังคม และ ตอประเทศชาติ
- การเปดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอยางเครงครัด
- ผูบังคับบัญชาตองเปนตนแบบที่ดี และไมปกปูองผูกระทำผิด
ซึ่งทางเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการปองกันการทุจริตของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว ดังนี้
แนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต : การนำรถยนตสวนกลางของรัฐไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
1. การนำรถราชการออกไปใชตองมีใบขออนุญาตการใชรถ และนำรถออกตามเวลาที่ระบุไวใน
ใบขออนุญาตการใชรถ
2. ใหคำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความเขาใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม
3. ควรกำชับพนักงานขับรถกอนนำรถราชการออกไปใชทุกครั้ง ตองมีใบขออนุญาตการใชรถ
หากมีกรณีจำเปนเรงดวนไมอาจขออนุมัติใชรถตามขั้นตอนปกติไดทัน ใหประสานผูมีอำนาจ อนุมัติ
ดำเนินการไปกอนและติดตามสงใบขอใชรถในวันทำการถัดไป พรอมรายงานผูมี อำนาจอนุมัติรับทราบ
4. ใหผูปฏิบัติมีแนวทางในการขอใชรถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชนสว นรวม

-18แนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
2. ในการจัดซื้อจัดจาง ผูมีหนาที่ดำเนินการตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือ คูสัญญา
3. ไมเรียกรับ – รับผลประโยชนใด ๆ ที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ทั้งจากผูจาง – ผูรับจาง
4. ไมรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน ที่สงผลตอการ ปฏิบัติหนาที่
ที่อาจสงผลตอทางราชการได
5. ไมใชตำแหนงหนาที่การทำงาน ปฏิบัติหนาที่เอาผลประโยชนตัวเองหรือพวกพอง และเสียประโยชนของ
ทางราชการ
6. วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง อาทิ ไมกำหนดรายละเอียด ขอมูลจำเพาะ
ที่เอื้อใหกับผูคารายใดรายหนึ่ง ไมกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชนใหกับผู เสนอราคาที่เปนพวกเดียวกัน
และไมใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อ แสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการปกปด
ขอมูล
7. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได
8. ปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ
แนวปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต : กรณีการสงใชเงินยืม
1. ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ เบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และที่แกไข เพิ่มเติม
2. ไมเรียกรับ- รับ ผลประโยชนใดๆ ที่กอใหเกิดผลประโยชน จากการปฏิบัติหนาที่
3. แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวันใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และที่ แกไขเพิ่มเติม
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตองรายงานตอบังคับบัญชาเสมอ

-19ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
หนวยงานที่ประเมิน
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใช เงินและมีชองทางที่จะทำ
ประโยชน ใหแกตนเองและพวกพอง
- มีการอนุมัติใหซื้อสินคาคุณภาพ ต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผูรับบริการ
ของ หนวยงานซึ่งสงผลตอการปฏิบัติ หนาที่ในดานการจัดซื้อ
จัดจาง
โอกาส/ความเสี่ยง
ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ยังไมไดดำเนินการ
เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง
เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมสมบูรณ
ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจาง ดวยการเฝาระวังและติดตาม ความเสี่ยง
ดังกลาว อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการปองกันการทุจริต ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
- ในการจัดซื้อจัดจาง ผูมีหนาที่ดำเนินการตองไมเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
- ไมเรียกรับ/ รับผลประโยชนใด ๆ ที่ กอใหเกิด ผลประโยชน
ทับซอน ทั้งจากผูจาง – ผูรับจาง
- วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
อาทิ ไมกำหนดรายละเอียดขอมูลจำเพาะที่เอื้อใหกับผูคาราย
ใด รายหนึ่ง ไมกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาที่ เปนพวกเดียวกัน และไมใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแก
พรรคพวก/ ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือ
การปกปด ขอมูล
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และ
ตรวจสอบได

