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อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบุรี 
 

1. หลักการและเหตุผล 

   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ในหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายลักษณะ วิธีการป้องกันและแก้ไข ความรู้ความเข้า ใจ ของแต่ละประเทศก็ต่างกันออกไป       
มีผลท าให้การกระท าบางการกระท าไม่จัดว่าเป็นการทุจริต ทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอ านาจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนมีความสอดคล้องกัน
ในแง่ของการกระท าท่ีเราสามารถเรียกการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นหนึ่งใน
พฤติกรรมที่น าไปสู่การทุจริต  
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์   
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้      
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์     
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
   เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จึง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานอย่างสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.๒ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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  2.๓ เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ด ียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  2.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

   3.1 การทุจริต 

     ค าว่า “ทุจริต” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Corruption” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติ
ชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต ถ้าเป็นความพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต 
  “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าใดอย่าหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้
แสดงให้เห็นว่าการกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริต
รูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

   รูปแบบการทุจริต 

  การทุจริตที่เกิดโดยทั่วไป อาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้น  ๆ ระบบ
การเมืองการปกครอง โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่น าไปสู่การทุจริต สามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตได้ ดังนี้ 
  (1) การทุจริตขนาดใหญ่ หมายถึง การทุจริตที่โดยทั่วไปแล้วมีขนาดของวงเงินจ านวนมาก 
  (2) การทุจริตขนาดย่อย หมายถึง การทุจริตในวงเงินจ านวนน้อย 
  (3) การทุจริตในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ หมายถึง การการทุจริตที่เกิดขึ้นจากลักษณะของ
การปฏิบัติ การบังคับใช้ระเบียบการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
  (4) การทุจริตเชิงนโยบาย หมายถึง การทุจริตที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้าน
นโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหารงาน โดยการใช้ข้อก าหนดของกฎหมายรองรับ 
  จากรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถเกิดการทุจริตขึ้นได้หลายลักษณะ ในลักษณะที่เกิดพร้อม
กัน หรือแยกกันเกิดก็ ได้  โดยส่วนใหญ่รูปแบบที่ เกิดขึ้นมั กจะเกิดขึ้นในรูปแบบ ระบบพวกพ้อง การ 
ล็อบบี ้การติดสินบน และอีกมากมายอันได้แก่ 
  หนึ่ง ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น การแสดงราคา
ในบัญชีสินค้าเป็นเท็จ เพื่อประเมินอากรให้ต่ ากว่าอัตราที่เป็นจริง 
  สอง จูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพ่ือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง เช่น เมื่อมี
ประชาชนมาติดต่อราชการที่ต้องเขียนค าร้อง เจ้าหน้าที่รับเขียนให้โดยเรียกเก็บเงินรายละ 10 – 20 บาท เป็นค่า
อากรแสตมป์ซึ่งเกินอัตราจริง เป็นต้น 
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  สาม สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
เช่น พนักงานสอบสวนรับสินบนเพ่ือแปลงรูปคดีจากหนักให้เป็นเบา หรือท าหลักฐานในอ่อนเพ่ือให้อัยการสั่งไม่
ฟ้อง หรือเพ่ือให้ศาลยกฟ้องผู้กระท าผิด 
  สี่ ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การยักยอกเงินค่าอากรแสตมป์ โดยน าเอาอากร
แสตมป์ที่ใช้แล้วมาใช้อีก 
  ห้า ปลอมแปลง หรือการกระท าใด ๆ อันเป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ
ส านักงานที่ดินท าการปลอมแปลงลายมือเจ้าหน้าที่เพ่ือยักยอกเงินค่าธรรมเนียมที่ดินและเงินมัดจ ารังวัด 
  หก มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้ 
เช่น การรับเงินค่านายหน้าเมื่อมีการจัดซื้อของใช้ในราชการ โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ซื้อของที่ร้านนั้น ๆ 
  เจ็ด การสมยอมเสนอราคา หรือการฮ้ัว เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันอย่างแท้จริงท าให้รัฐเสียประโยชน์ 

  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  (1) ลักษณะการทุจริตที่จากตัวบุคคล 
   (1.1) การทุจริตของบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของการใช้ต าแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มของตน รวมถึงการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง พร้อมทั้งมีการแก้ไขหลักฐานการเงิน เป็นต้น 
   (1.2) การทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีพนักงานท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถที่ไม่ตรงกับงาน 
หรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจน าไปสู่ความผิดพลาดได้ง่าย และยังส่อไป
ในทางทุจริตอีกด้วย 
   (1.3) การทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล พบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง   
มีการครอบง าของอ านาจ อิทธิพลทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นอยู่เยอะ จึงท าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย และยาก
ต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยไม่ชอบนี้ และส่วนส าคัญอีกประการคือ การวัฒนธรรมของสังคมไทยได้หยั่งราก
ลึกลงไปในสังคม เช่น การส านึกบุญคุณผู้มีพระคุณ ความเกรงกลัวอิทธิพลของผู้มีบารมี ส่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ช่องทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีโอกาสใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 
  (2) ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานและองค์การ 
   (2.1) การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เป็นการปิดบังข้อมูลทั้ ง
ทางด้านการเงิน งบประมาณ ช่องทางการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จึงท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปได้ง่าย ไม่มีผู้ตรวจสอบ 
   (2.2) การทุจริตที่เกิดจากการบริหารด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
การคลัง สาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างว่าไม่ทราบเรื่องการจัดท า จัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่อง การไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการท าหลักฐานการเบิกเงิน 
ไม่มีการตั้งประชาชนเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการทุจริตแทบ
ทั้งสิ้น 
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  (3) ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบและกฎระเบียบ 
   (3.1) การทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย พบว่าในกรณีที่ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด ารงต าแหน่งได้ 4 ปีนั้น เป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตมากขึ้น เพราะหากสมาชิก
สภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพวกพ้องกัน ก็เป็นช่องว่างในการทุจริตได้ เพราะขาดซึ่งการถ่วงดุลอ านาจที่
เข้มแข็ง 
   (3.2) การทุจริตที่เกิดจากตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ  

  3.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของ หน่วยงาน
รัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
ที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งในภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 
  (1) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  (2) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (3) ผลประโยชน์ขัดกัน   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน
หรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
และเพ่ือนฝูง  
  (2) ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท        
ไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดยตรง แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 
  (3) ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคล
ด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
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  (4) การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการคอร์รัปชันเชิงนโยบายต่างก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์    
ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสองรูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ส าหรับมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/
หรือพรรคพวก 
  จึงสรุปได้ว่า ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 
  (1) การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
  (2) ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
  (3) การรับผลประโยชน์โดยตรง 
  (4) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
  (5) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
  (6) การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  (7) การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
  (8) ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
  (9) การปิดบังความผิด 

 3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
    (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่
เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
   (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน      
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
  (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การ
บริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า รายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
  (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง 
ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนิน
งาน 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  6 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  (1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การควบคุม 
ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  (2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ท าให้ 
  (1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  (2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  (3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

4. กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

  4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง  ๆ 
เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

 เกณฑร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภาพ 
ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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 เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ทีส่ง่ผลกระทบดา้นการด าเนนิงาน (บุคลากร) 
ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
  ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

ระดบั ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

 
   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณา จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์่าง ๆ x ความรนุแรงของเหตกุารณต์่าง ๆ 

 
  ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดบัความ
เสีย่ง 

คะแนนระดบั
ความเสีย่ง 

มาตรการก าหนด 
การแสดงสี
สญัลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  สีแดง 
เสี่ยงสูง 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม 

ปานกลาง 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

 สีเหลือง 

ต่ า 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 
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  ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 
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   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
5. การวเิคราะห์ความเสีย่งการทจุรติและผลประโยชนท์บัซอ้นของเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ 

  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  5.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
  (1) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  (2) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่ างไม่เหมาะสม คือ      
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  (3) กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
  (1) การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ 
  (2) การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  (3) การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือ
โครงการหลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
  (4) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสาร
เบิกจ่าย 
  (5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน 
  (6) โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
  (7) การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจกระท าไมถู่กต้อง  
  (8) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
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 5.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ 
  (1) สูญเสียงบประมาณ 
  (2) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้ากระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  (3) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของข้าราชการ หน่วยงานต่าง  ๆ และ
ประชาชนทั่วไป  
  (4) การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริตอาจได้รับการลงโทษทางวินัย          
ถ้าพฤติกรรม ดังกล่าวมีมูลความจริง 

   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลทีไ่ด้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ดังนี้ 
 

ล าดับ ปจัจยัความเสีย่งในการเกิดทจุรติ โอกาส ผลกระทบ 
ระดบัความ

เสีย่ง 
ล าดับความ

เสีย่ง 
1. การหาประโยชน์ส่วนตนและเอ้ือ

ประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
5 5 25 (1) 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 5 15 (2) 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

3 4 12 (3) 

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

2 4 8 (4) 

 

 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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   จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ผลการวเิคราะห์ความเสีย่ง ล าดับความส าคัญของความเสีย่ง 
การหาประโยชน์ส่วนตนและเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)  
 
   จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
ระดบัความ

เสีย่ง 
มาตรการก าหนด ปจัจยัความเสีย่ง 

เสี่ยงสูงมาก - จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มี
มาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอน ความเสี่ยง  

- การหาประโยชน์ส่วนตนและเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง  
ตามระเบียบ  

เสี่ยงสูง - จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและ
มี มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ปานกลาง - ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุม ความเสี่ยง  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ  

ต่ า - - 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  11 

6. แผนการด าเนนิการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติและผลประโยชนท์บัซอ้น 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ
กจิกรรม 

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วาม
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง 
มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ 

ไมม่ ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก 

สงู 

สดุ 

1 การหา
ประโยชน์
ส่วนตนและ
เอื้อ
ประโยชน ์
ต่อพวกพ้อง 

- การเอื้อ
ประโยชน์
ระยะเวลาใน
การจัดส่ง
เอกสารใช้ความ
สนิทส่วนตัวใน
การรับเอกสาร
หรือโครงการ
หลังจาก
ระยะเวลาที่
ก าหนด ส่งผล
ท าให้การ
ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
ล่าช้า 
- ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ของบุคคลที่
รู้จัก/หรือได้รับ
ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
ก่อน 

- มีเจ้าหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์
ระยะเวลาในการ
จัดส่งเอกสาร/
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของ
บุคคลที่รู้จัก/ใช้
ความสนิทส่วนตัว
ในการรับเอกสาร
หรือโครงการ
หลังจากระยะเวลา
ที่ก าหนด ส่งผลท า
ให้การด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป
ล่าช้า 
 

- ผู้บังคับ 
บัญชาขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 

- หนังสือ
กระทรวงการ
คลัง ที่ กค 
0409.4/ ว
23 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 
2562 เร่ือง 
หลักเกณฑ์
กระทรวงการ
คลังว่าด้วย
มาตรฐาน
และ
หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการ
บริหาร
จัดการความ
เส่ียงส าหรับ
หน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.
2562 
 

       1.ควบคุม ก ากบั 
ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติ
ตามนโยบายเกีย่วกับ
ความ โปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอ้
ร้องเรียนการละเว้น
การ ปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิ
ชอบ เพื่อใหย้ึดถือ
ปฏิบัต ิ
3. การจัดท า
ประกาศและ
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในของ
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ์ เพื่อป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 
ได้แก่ มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริต มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการหา
ประโยชน์ส่วน
ตนและเอื้อ
ประโยชน ์
ต่อพวกพ้อง 
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ที ่ โครงการ
กจิกรรม 

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วาม
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง 
มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ 

ไมม่ ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก 

สงู 

สดุ 

2 การเบิก 
จ่ายงบ 
ประมาณที่
ไม่ถูกต้อง 
ตาม
ระเบียบ 

- การรับเงิน - 
จ่ายเงิน
งบประมาณ 
- กระบวนงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ใช้เงิน และมี
ช่องทางที่จะท า
ประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวก
พ้อง 
- โอนเงินให้
บุคคลที่ต้องการ
ใช้เงินด่วน โดย
ที่เอกสาร
หลักฐานยังไม่
ถูกต้อง หรือมี
ผู้อนุมัติยังไม่
ครบ 

- มีเจ้าหน้าที่โอน
เงินให้บุคคลที่
ต้องการใช้เงินด่วน 
โดยที่เอกสาร
หลักฐานยังไม่
ถูกต้อง หรือมี
ผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
- การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบ 
 

- ผู้บังคับ 
บัญชาขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
- ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการรับ
เงินและ
รวบรวมเงิน 
- เจ้าหนา้ที่มี
ปัญหาทาง
การเงิน 
 
 

 - ระเบียบ
กระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วย
การเบิกเงิน 
จากคลัง การ
รับเงิน  
การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษา
เงิน และการน า
เงินส่งคลัง 
(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 

 
 

       1. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ข้าราชการ 
และ บุคลากร ปฏบิัติ
ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงิน และ
การคลัง อย่าง
เคร่งครัด 
2. มีการจัดท า
สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตร
มาสและประจ าปี 
และเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการ และ
นายกเทศมนตรี
รับทราบทุกครั้ง 
3. แต่งต้ังหน่วยงาน
รับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบการเงิน
การคลัง การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

การรับเงิน – 
จ่ายเงิน
งบประมาณ 
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
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ที ่ โครงการ
กจิกรรม 

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วาม
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง 
มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ 

ไมม่ ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก 

สงู 

สดุ 

3 กระบวนการ
จัดซื้อ  
จัดจ้าง 
ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

- ในกระบวน 
การจัดซ้ือจัดจา้ง
มีการจัดหาตวั
ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง 
ก่อนส่งเร่ืองให้
พัสดุจัดท า
เอกสารเบิกจ่าย 
- การด าเนินการ
ตามระเบียบ
กฎหมายในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่อาจ
กระท าไม่ถูกต้อง 

- มีเจ้าหน้าที่ใช้
กระบวน 
การจัดซ้ือจัดจา้ง  
มีการจัดหาตวัผู้ค้า/
ผู้รับจ้างก่อนส่งเร่ือง
ให้พัสดุจัดท า  
เอกสารเบิกจ่าย 
- การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและ
ระเบียบ 
 

- ผู้บังคับ 
บัญชาขาดการ
ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
- เจ้าหนา้ที่ไม่
เข้าใจระเบียบ
และปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
 

- พระราช 
บัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
- ระเบียบ
กระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วย
การจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 
 

       1. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ข้าราชการ 
และ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือ
จัดจ้างอยา่งเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน รายไตรมาส 
และรายป ีและเสนอ
ให้หัวหนา้ส่วน
ราชการ และ
นายกเทศมนตรี
รับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
พัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรอง
ถึงความไม่เกี่ยวขอ้ง
สัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซ้ือจัด
จ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรให้
ปฏิบัติตาม พ .ร.บ .
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด  
5. การแต่งตั้ง
ประชาชนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างโดยเฉพาะใน
ขั้นตอนการตรวจรับ
งาน  

กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
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ที ่ โครงการ
กจิกรรม 

ประเดน็/
ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ด าเนนิงาน 

เหตกุารณค์วาม
เสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน้ใหเ้กดิ

การทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบยีบที่
เกีย่วข้อง 

ประเมนิระดบัของความเสีย่ง 
มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการ

ทจุรติ 

ตวัชี้วดั
ผลส าเรจ็ 

ไมม่ ี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สงู สงู
มาก 

สงู 

สดุ 

4 การปฏิบัต ิ
งานของ 
เจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 

- กระบวนงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมี
โอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม คือ      
มีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือ
พวกพอ้ง การกีด
กัน การสร้าง
อุปสรรค 
- การด าเนินการ
ตามระเบียบ
กฎหมายในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่อาจ
กระท าไม่ถูกต้อง  
- การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 

- มีเจ้าหน้าที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมี
โอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม คือมีการ
เอื้อประโยชนห์รือ
ให้ความช่วยเหลือ
พวกพอ้ง การกีดกัน 
การสร้างอุปสรรค 
- การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและ
ระเบียบ 

- ขาดการก ากับ 
ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
- เจ้าหนา้ที่ไม่
เข้าใจระเบียบ
และปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

- พระราช 
บัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 
- ระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทย 
ว่าด้วยวธิีการ
งบประมาณ
ขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
- พระราช 
บัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
- ระเบียบ
กระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วย
การเบิกเงิน 
จากคลัง 
การรับเงิน  
การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษา
เงิน และการน า
เงินส่งคลัง 
(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 

       1. ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตของ
เทศบาลต าบล 
กรอกสมบูรณ์  
2. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ภารกิจงานอยา่ง
ชัดเจน 
3. มีการก ากับ 
ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในแต่ละ
เดือน 
5. ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในต าแหน่ง
และงานที่ปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 
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