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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 
ต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและ
ผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน เทศบาลต าบลประโคนชัย จะช่วย  
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการด าเนินการของ เทศบาลต าบลประโคนชัย จะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด ความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด 
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หลักการและเหตุผล 

   ส่วนที่ 1  
ความเป็นมา 

ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มอบหมายส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ   และเป็นกลไกของฝ่ายบริหารใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต เพ่ือลดปัญหาการทุจริต และขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล ให้ ด า เนินการตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ดังนั้น การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  

เทศบาลต าบลประโคนชัย  โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการ ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(CPI)  และเพ่ือให้เป็นไปตามส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency   Assessment  :  ITA)   มาใช้ในการ
ประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI   ของประเทศ
สูงขึ้น ซึ่งเป็น เกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ ทุจริตก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ใน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ส่วนที่ 2  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 วัตถุประสงค์ 
 

 
เพ่ือให้ เทศบาลต าบลประโคนชัย มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
 
2  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี  4 กระบวนการ 

2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่ เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ า
อีก 

2.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง   ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่ แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

2.3 Preventive  :   ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระท าผิดในส่วนที่ 
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่า
ท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริต 
เข้ามาได้อีก 

2.4  Forecasting  :  การพยากรณ์ประมาณการ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าใน เรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
 
3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
4  ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 
  เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริต เพ่ือระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก การทุจริต 
หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการท าความเข้าใจกิจกรรมและ สภาพแวดล้อมของ ฯ 
รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน  ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 

ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริการ 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown  Factor 

1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน   
 การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ 

สามารถน าทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่น 
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 

  
 

 มีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความ 
เป็นจริง 

 
 

 
 

2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะ 
ท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

 
 

 

 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
มีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดอย่างไม่ 
เหมาะสมคือ มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ ให้กับ
ผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 

 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด   

 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง   

 มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้า ราย
ใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 

 
 

 
 

 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก ผู้รับบริการ
ของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
 

 
 

3 การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง 

  

 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝาก ธนาคาร
ในวันนั้น 

  

 เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม  โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึง ก าหนด
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ความหมาย 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท า ให้
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ประสบ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่จะ เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk   Assessment)   หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดย 
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจาก 
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน
ส่วน งาน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต (Corruption)  หมายถึงการใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ 
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ 
สินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง 
การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งท่ีตน มิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดย ชอบส าหรับตนหรือผู้อ่ืนซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวม จากความหมายนี้ แสดงให้เห็นว่าการกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน  

(Conflict  of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict  of interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรื อ
ทรัพย์สินก็ได้ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนด
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood)  ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได้ สาเหตุของ 
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 

1)   ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

2)   ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทีส่่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด 
2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย 
3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง 
4 มาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก 
5 มากที่สุด ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด 
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การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

การวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน    

  ตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร  

  มีหลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าที่  
  ปกต ิ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จักไม่ 
  สามารถ  ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง สม่ าเสมอ 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

 
ระดับความเสี่ยงต่ า 

 
1 – 3 คะแนน 

 
เขียว 

ยอมรับความเสี่ยง (มีผลกระทบหน่วยงาน
ภายใน ส านัก/กอง) 

 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

 
4 – 9 คะแนน 

 
เหลือง 

ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ควบคุม 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน ส านัก/กอง) 

 
ระดับความเสี่ยงสูง 

 
10 – 16 คะแนน 

 
ส้ม 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ (มีผลกระทบต่อหน่วยงาน
ภายใน ส่วน/กอง ) 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้อง มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ 
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

 
17 – 25 คะแนน 

 
แดง 

มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (มีผลกระทบต่อ
บุคคลภายนอก) 
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ตารางที่ 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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood) 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk  Level matrix) 
 

ตารางท่ี  5 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk  Level matrix) 
 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง จ าเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

1 การน ารถราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 1 2 2 
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 2 3 6 
3 การส่งใช้เงินยืม 1 2 2 
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ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ส าหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลประโคนชัย เนื่องจากมีการควบคุม

ภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี  การเงิน พัสดุ ตลอดจน โครงการและกิจกรรม เป็นระบบ
และมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในของ เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับผิดชอบ จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นประจ าอย่าง ต่อเนื่อง และมีการให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการท าบัญชี การเงิน และ
พัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง  แต่
อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึงจ า เป็นต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของ เทศบาลต าบลประโคนชัย ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการทุจริต ก่อนน าเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริต ใน ฯ เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
 

ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
 
ที ่

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1 การน ารถราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

ดี    

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ พอใช้    

3 การส่งใช้เงินยืม ดี    

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง  
     การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ 

ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
        ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดย สามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของ เทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี้ 
ความเสี่ยง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง 
1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  โดยการน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน 
- การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถน าทรัพย์สิน  ส่วนราชการไปใช้ 
  ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ 
- มีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

- การจดัซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิด 
จากการที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา 
ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

- พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการก าหนด

เงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาที่แพงเกินจริง 
- มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน 

ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ 

ปกปิดข้อมูล 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง 

3. การรับคืนเงินยืม 
- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อย 

กว่าที่รับไว้จริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น 
- เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงินยืม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  เทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการ 
ทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิดการทุจริต โอกาสที่ 
จะเกิด การ 

ทุจริต 

ระดับ ของ 
ผลกระ ทบ 

มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกัน
การทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

1.การบริหาร 
จัดการองค์กร 
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล อย่างมี
คุณภาพ 

การใช้ 
ทรัพย์สินของ 
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ 
ธรุกิจส่วนตัว 

-  การน ารถราชการมาใช้
ประโยชน์ ส่วนตน 
- การควบคุมการใช้รถราชการที่
ไม่ เหมาะสมอาจส่งผลให้
สามารถน าทรัพย์สิน ส่วนราชการ
ไปใช้ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
ภารกิจ ของทางราชการได้ 
- มีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ 
ท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

1 2 - ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางใน 
การขอใช้รถไปในทิศทาง 
เดียวกัน 
- รักษาผลประโยชน์ส่วน 
ร่วมและก าชับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กรณีท่ี ต้องการ
เปลี่ยนเวลาการน ารถออก
ให้ผู้ใช้รถจัดท าบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงเวลา กับผู้ที่มี
อ านาจอนุมัติ 
 

- การน ารถราชการออกไปใช้ 
ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ 
และน ารถออกตามเวลาที่ระบุ 
ไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ 
- ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ 
ขาดความเข้าใจในระเบียบ
และ กฎหมาย ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
มี การตรวจสอบที่รัดกุม 
- ควรก าชับพนักงานขับรถ
ก่อน น ารถราชการออกไปใช้
ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาต
การใช้รถ หากมีกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนไม่ อาจขออนุมัติใช้รถ
ตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้
ประสานผู้มี อ านาจอนุมัติ
ด าเนินการไปก่อนพร้อม
รายงานผู้มีอ านาจ อนุมัติ 
เสมอ 
 

ผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
การขอใช้รถ 
ราชการ เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจ้างประจ า, 
จ้างชั่วคราว 

- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
- ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้อง
รับผิดในกรณีที่รถประจ า
ต าแหน่ง สูญหายเพราะ
ความประมาทเลินเล่อ ของ
ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง แต่
ถ้าผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง
อนุญาตให้บุคคลอ่ืน น ารถ
ประจ าต าแหน่งไปใช้ 
นอกเหนือหน้าที่ปกติ ผู้ใช้
รถ ประจ าต าแหน่งต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหม 
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     - ควรก าชับผู้ได้รับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นปัจจุบันและแจ้ง 
พนักงานขับรถและ
บุคลากร ของคณะฯ ให้
รับทราบว่า จะต้องได้รับ
การอนมุัติจากผู้ มีอ านาจ
ก่อนน ารถไปใช้ 

  ทดแทนความ สูญหายแม้
เหตุสดวิสัย 
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2.กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 การรับ 
ผลประโยชน์ 
ต่างๆ 
(Accepting 
benefits) 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ เงินและมีช่องทางที่จะท า
ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าซึ่งมี
โอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มี
การก าหนด เงื่อนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่
เป็นพวกเดียวกัน 
- มีส่วนไดส้่วนเสียในสัญญาที่ท า
กับ หน่วยงานต้นสังกัด 
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ 
ต่ าในราคาที่แพงเกินจริง 
- มีการก าหนดรายละเอียดข้อมูล 
จ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใด
ราย หนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
- มีนายหน้าหรือผู้ค้าคนกลางมา 
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจ้าง 
- มีการรับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคจาก
ผู้รับบริการของ หน่วยงานซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ในด้าน
การจดัซื้อจัดจ้าง 
 

2 3 - ให้ยึดพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ให้ยึดระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ให้ยึดประกาศ 
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง. หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
เทศบาล 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ของ  เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มี
หน้าที่ ด าเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือ คู่สัญญา 
- ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง 
- ไม่รับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/ เงินบริจาคท้ังที่
เป็นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตัวเงินที่
ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ 
หรือพวกพ้อง และเสีย
ผลประโยชน์ของทาง ราชการ 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การ 
ท างานปฏิบัติหน้าที่เอา 
ผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก 
พ้องและเสียผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ 
 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดซื้อจัด 
จ้างเช่น 
เจ้าหน้าทีพั่สดุ 
คณะกรรมการ 
ก าหนดราคา 
กลาง, 
คณะกรรมการ 
ก าหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะ 
เฉพาะ 
คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 
การผู้ประกวด 
ราคา 
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
เป็นต้น 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560  บทก าหนดโทษตาม 
มาตรา 120 ผู้ใดเป็น 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การบริหารพัสดุปฏิบัติ
หน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการ บริหารพัสดุตามระ
ราช บัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออก 
ตามความในพระราชบัญญัติ 
นี้โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามความ ใน
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แตส่องหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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      - วางตัวเป็นกลางในการ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะ 
ที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใด ราย
หนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่ เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ 
ราคาที่เปน็เป็นพวกเดียวกัน 
และไม่ให้ข้อมูลการ จัดซื้อจัด
จ้างแก่พรรคพวก/ ญาติเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ ในการ
ประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 

 - ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ในการกระท า
ความผิดตาม วรรคหนึ่งผู้นั้น
ต้องระวางโทษ ตามที่
ก าหนดไว้ส าหรับ ความผิด
ตามวรรคหนึ่ง 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
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 2.2 การรับรู้ 

ข้อมูลภายใน 
(Inside 
information) 

- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แก่ พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชน์ใน 
การประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพ่ือ ประโยชน์ ของตนเอง/พวก
พ้อง 

  - ให้ความรู้แก่บุคลากร 
เพ่ือเน้นย้ าและยึดถือ 
ข้อบังคับ ว่าด้วย
จรรยาบรรณ ข้าราชการ
และบุคลากรใน  เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
 

- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น 
ส าคัญ 

 - ข้อบังคับ  เทศบาลต าบล
ประโคนชัย ว่าด้วย
จรรยาบรรณ ข้าราชการ
และเทศบาลต าบลประโคน
ชัย และประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัยฯ 
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3.การส่งใช้เงิน 
ยืม 

การส่งใช้เงิน 
ยืม เมื่อครบ 
ก าหนดการใช้ 
เงินยืม 

- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด 
แล้ว ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ท าให้
การ รายงานการรับเงินประจ าวัน
น้อย กว่าที่รับไว้จริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
แต่ ไม่น าเงินสด ฝากธนาคารใน
วันนั้น 
- เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม 
ยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนด 
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ 
ถูกต้องครบถ้วน 

1 2 -ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติ
ตาม ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
- ไม่เรียกรับ/รับ ผลประโยชน์ 
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ 
รักษาเงินประจ าวัน  ให้
เป็นไป ตามระเบียบ 
- ยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
จะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง 
กับรายงานในระบบ 
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา 
เสมอ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการรับคืน 
เงินยืม เช่น 
ผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน  , 
ลูกจ้างประจ า, 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
- ข้อบังคับ  เทศบาลต าบล
ประโคนชัย ว่าด้วย
จรรยาบรรณ ข้าราชการ 
- ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัยฯ 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้ก าหนดมาตรการป้องกัน   ควบคุม การทุจริตไว้โดย ภาพรวม ดังนี้ 
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของ เทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ด ี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ 
-  ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรใน ฯ 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน  อย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มี

ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และ ต่อประเทศชาติ 
- การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี และไม่ปกปูองผู้กระท าผิด 

 
ซึ่งทางเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของเทศบาล

ต าบลประโคนชัย ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.   การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ใน ใบ

ขออนุญาตการใช้รถ 
2.   ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ

หน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม 
3.   ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ หาก

มีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามข้ันตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอ านาจ อนุมัติด าเนินการไป
ก่อนและติดตามส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป พร้อมรายงานผู้มี อ านาจอนุมัติรับทราบ 

4.  ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
1.   ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
2.   ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญา 
3.   ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่    
ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ 
5.   ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของ
ทางราชการ 
6.   วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียด ข้อมูลจ าเพาะที่
เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และ
ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิด
ข้อมูล 
7.   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.   ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการส่งใช้เงินยืม 
1. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.    2562 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม 
2. ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าวัน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ี แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ 
ขั้นตอนที่  9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ วันที่  30  มีนาคม  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน  เทศบาลต าบลประโคนชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน  เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตาม ความเสี่ยง
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย ก าชับ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
-  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
- ไม่เรยีกรับ/ รับผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
- วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้าราย
ใด รายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่ เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การปกปิด ข้อมูล 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 


