


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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              เทศบาลตำบลช่องลม 

            อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ในด้านที่ ๒ 

ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่  กระบวนงาน การจัดซื ้อจัดจ ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
ซ ึ ่ งว ิธ ีการประเม ินความเส ี ่ยงการท ุจร ิตเป ็นไปตามตามค ู ่ม ือแนวทางการประเม ินความเส ี ่ยงการท ุจร ิตของ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที ่กำหนด 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเลี่ยงการทุจริต 

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกาสเกดิการกระทำทุจรติไมเ่กิน ๕ ครั้งต่อป ี
๕ โอกาสเกดิการกระทำทุจรติไมเ่กิน ๔ ครั้งต่อป ี
๓ โอกาสเกดิการกระทำทุจรติไมเ่กิน ๓ ครั้งต่อป ี
๒ โอกาสเกดิการกระทำทุจรติไมเ่กิน ๒ ครั้งต่อป ี
๑ โอกาสเกดิการกระทำทุจรติ ๑ ครัง้ต่อปี  

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าทีถ่กลงโทษช้ีมูลความผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตดิลบเรือ่งความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนล์งข่าวอย่าง ต่อเนื่อง 

และสังคมให้ความสนใจ 
๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๒ ปรากฏข่าวส่ือท่ีอาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
๑ แทบจะไมม่ ี 
๑.๓ เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกดิ 

(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

๕ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๓ ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สู ง สู ง 
๒ ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 
๑ ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง  

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
 ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 

สีเขียว ๑- ๓ ความเสีย่งระดบัตํ่า 

สีเหลือง ๕— ๕ ความเสีย่งระดบัปานกลาง 

สีส้ม ๑๐ - ๑๖ ความเสีย่งระดบัสูง 
สีแดง ๑๗ - ๒๕ ความเสีย่งระดบัสูงมาก 

  



 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L X 1) 

Likelihood Impact 
Rise 

Score 

๑ กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 1 1. การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ 
หรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อ ประโยชน์ 
หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๒ การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อ
นำหรือเอนเอียงไปทางยีห่้อใดยี่หอ้หน่ึง 
เป็นการเปดิช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันชนะการจดัซื้อจัดจ้างในครัง้นั้นๆ 
๑.๓ การเลือกใช้ว ิธ ีการในการจัดซ ื ้อจัดจ ้าง 
ไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที ่ได้รับการ 
จัดสรรและมีกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ 
ด ุลยพิน ิจของเจ ้าหน ้าท ี ่  ซ ึ ่ งม ี โอกาสม ีการ 
เอื ้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู ่แช่งรายอื่น                   
๑.๔ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลช่องลมใช้อำนาจ 
และตำแหน ่งหน ้าท ี ่ ร ับผลประโยชน ์ต ่ างๆ 
หรือส ินบน ไม ่ว ่าจะเป็นทร ัพย์ส ิน ของขวัญ 
การลดราคาหร ื อส ิ ่ ง ใดก ็ ต าม ในล ั กษณะ 
เดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที ่

๒ ๓ ๖ 

(ปานกลาง) 

๒ การตรวจรับพัสด ุ ๒.๑ กรรมการตรวจรับอันเป็นเท็จซึ่งไม่เป็นไปตาม 
คุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรบัพัสดุและ 
ไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน 
เงินทอนหรือเปอร์เซ็นจากการตรวจรับ 
๒.๒ กรรมการตรวจการจา้งทำรายงานเสนอ 
ผู้มีอำนาจเกีย่วกับการเพิม่และลดงาน 
ตามสญัญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและ 
ไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเปน็เหตุ 
ให้ทางราชการไดร้ับความเสียหาย 

๑ ๕ ๕ 

(ปานกลาง) 

๓ การบริหารพัสด ุ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลช่องลม ใช้อำนาจและ
ตำแหน่ง หน้าท่ีนำเอาทรัพยส์ินของส่วนราชการ 
ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

๓ ๒ ๖ 

(ปานกลาง) 

  



๓. แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลช่องลม 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน /  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้น 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการจดัซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาส 
ในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
๑.๒ การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้นำ 
หรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ 
ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในครั้งนั้นๆ 
๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไมส่อดคล้อง 
กับวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรรและมีกระบวนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาส 
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความชว่ยเหลือพวกพ้อง 
หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คูแ่ช่งรายอื่น 
๑.๔ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลช่องลม 
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี รับผลประโยชน์ต่างๆ 
หรือสินบน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยส์ิน ของขวัญ การลดราคา 
หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันท่ีจะส่งผลในการตดัสินใจ
ดำเนินการตามอำนาจ หนา้ที ่

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบตัิงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลูเพื่อความโปร่งใสและแช่งขัน 
อย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ 
เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจดัซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมตดิตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับหนังสือเวียนและ ประกาศต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปน็ด้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการดำเนินงาน 
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ พร้อมท้ัง ได้ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลช่องลม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาล
ตำบลช่องลมด้วย 
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมใช้วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เลือกใช้วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นตน้
เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวธิีเฉพาะเจาะจงไดภ้ายใต้หลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายกำหนด 
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกนัการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มีกลไกหรือระบบการป้องกนัการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อล่งเสริม
ให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรบัสินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมสอดคล้องกับพระราชบัญญตัิข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน็ไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิด 
ประโยชน์ต่อประชาชน 
   



กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลช่องลม 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน /  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  • สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมมกีารจัดทำประกาศ เรื่อง 
มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใส ในการจัดซื้อจดัจ้างพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลตำบลช่องลมมคีวาม โปร่งใสเกดิประโยชน์สูงสุด 
แก่หน่วยงานและสอดคล้องกับ หลักการมาตรา ๘ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพสัดภุาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุม้ค่า โปร่งใส มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได ้
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมมกีารจัดทำประกาศ เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพนิิจ มี เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการ
ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
จริงจัง ตามนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลช่องลม 
• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market 
และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงาน 
ด้านการจดัซื้อจัดจา้งโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market 
และ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
• ประชาสมัพันธ์นโยบายการต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง 
การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) 
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการ 
ปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต 
การรับหรือให้สินบนและความขดัแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกดิ                
กับสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม 

๒ การตรวจรับพัสด ุ
๒.๑ กรรมการตรวจรับอันเป็นเท็จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ 
เฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไมไ่ด้มาตรฐาน มีการ เรียกรับเงิน 
จ่ายสินบน เงินทอนหรือเปอร์เซ็นจากการ ตรวจรับ 
๒.๒ กรรมการตรวจการจา้งทำรายงานเสนอผูม้ีอำนาจ 
เกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสญัญาจ้าง โดยไม่เป็น 
ไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุ 
ให้ทางราชการไดร้ับความเสียหาย 

• กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนนิการตามกฎหมายและ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่กำหนดไวิในสญัญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
• กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจดัประชุม 
เพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

  



กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลช่องลม 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน / 

 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๓ การบริหารพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม 
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้อง 

• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม บรูณาการงานด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมกับระบบงาน พัสดุใหส้อดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
โดยได้ทบทวน แนวปฏิบัติเกีย่วกบัขออนุญาต การยมื-คืน 
และการใช้ทรัพยส์ิน ของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงการยมื-คืนในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากร
ได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพสัดุ 
ประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
กำกับด้วย 
• ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและช้ันตอนในการยืมครภุัณฑ์ 
ส่วนกลางและการเบิกวัสดสุำนักงาน โดยกำหนดให้เบิกได้ ตามกำหนด
ของแต่ละเดือน  
• ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานเทศบาลตำช่องลม
ได้พัฒนาระบบทะเบยีนพัสดุการกำกับดูแลพัสดุและทรัพยส์ินของ
ราชการ โดยใช้ QR Code เพื่อใหโ้ปร่งใสง่ายต่อการติดตามและ
ตรวจสอบ ทะเบียนพัสดุ  
• สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมมกีารจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งหาก 
ประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรของเทศบาลตำบลช่องลม 
ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรยีน 
ได้ผา่นทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลช่องลมและช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน ทุกรูปแบบ   



 

 

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

    ๔.๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖6 (รอบท่ี ๑) 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5  

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน สำนกังานเทศบาลตำบลช่องลม 

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ช่ืองานตามภารกิจ การจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ 
หรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อ 
ประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๒ การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่ซื้นำหรือเอนเอียงไปทางยีห่้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
เป็นการเปดิช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันชนะการจดัซื้อจัดจ้างในครัง้นั้นๆ 
๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ 
จัดสรรและมีกระบวนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ 
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสมีการ 
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คูแ่ช่งรายอื่น 
๑.๔เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าท่ีรับผลประโยชน์ต่างๆ 
หรือสินบน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยส์ิน ของขวัญ 
การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกัน 
ที่จะส่งผลในการตดัสินใจดำเนินการตามอำนาจ 
หน้าท่ี 

ปานกลาง • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลู 
เพื่อความโปร่งใสและแช่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึง 
วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคญั เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
ในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจดัซือ้จัดจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได ้
• เทศบาลตำบลช่องลม ตดิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนัก 
งบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นด้น 
อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรยีมความพร้อมในการดำเนินงาน 
• เทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผน 
การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และ ตรวจสอบได้ พร้อมท้ังได้ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ 
เทศบาลตำบลช่องลม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ เทศบาล
ตำบลช่องลม ด้วย 
• เทศบาลตำบลช่องลมใช้วิธีการจดัซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ
วงเงิน งบประมาณ เช่น วงเงินเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เลือกใช้วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น 
เว้นแต่ จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดภ้ายใต้ 
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
• เทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน 
การรับ สินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและใหม้ีกลไกหรือระบบการป้องกันการ 
รับสินบนทุกรูปแบบเพื่อล่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ 
ป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน สำนกังานเทศบาลตำบลช่องลม 

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ช่ืองานตามภารกิจการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   • เทศบาลตำบลช่องลมจดัทำประกาศ เรื่อง มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู ต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ต่อสาธารณะของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบยีบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
• เทศบาลตำบลช่องลมมกีารจดัทำประกาศ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลช่องลมมีความโปร่งใส 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการ    
มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
• เทศบาลตำบลช่องลมมีการจดัทำประกาศเรื่องมาตรการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินจิ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 
มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจัง 
ตามนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลช่องลม 
• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market 
และ e-bidding เพือ่ให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจดัซื้อจัด
จ้างโดยวิธีการประกวดราคา ด้วยวิธี e-market และ e-bidding 
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
• ประชาสมัพันธ์นโยบายการต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง 
การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift 
Policy) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านยิมสจุริต 
ในการปฏิบัติงานเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ี 
ของตนเองในการป้องกันการทุจรติ การรับหรือให้สินบน 
และความขดัแย้งทางผลประโยชนม์ิให้เกิดกับเทศบาลตำบลช่องลม 

 
 
 



 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน สำนกังานเทศบาลตำบลช่องลม 

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ช่ืองานตามภารกิจ การจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๒ การตรวจรับพัสด ุ
๒.๑ กรรมการตรวจรับอันเป็นเท็จซึ่งไม่เป็นไปตาม 
คุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรบัพัสดุและ 
ไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน 
เงินทอนหรือเปอร์เซ็นจากการตรวจรับ 
๒.๒ กรรมการตรวจการจา้งทำรายงานเสนอ 
ผู้มีอำนาจเกีย่วกับการเพิม่และลดงานตาม 
สัญญาจ้าง โดยไมเ่ป็นไปตามระเบยีบและไม่ 
ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทาง 
ราชการได้รับความเสียหาย 

 
ปานกลาง • กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนนิการตามกฎหมาย 

และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขที่กำหนดไวิในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
• กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจดัประชุม 
เพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไวในคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

๓ การบริหารพัสด ุ
เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ีนำทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรือพวกพ้อง 

 
ปานกลาง 

• บูรณาการงานด้านคณุธรรมและจริยธรรมกับระบบ 
งานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน 
และการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตัิงาน และปรับปรุงการยืม-คืน 
ในรูปแบบ e-form และสื่อสารใหแ้ก่บุคลากรไดร้ับทราบ 
รวมทั้งวางระบบการกำกบั ดูแล และตรวจสอบพสัดุ 
ประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
ช้ันด้นกำกับด้วย 
• ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและช้ันตอนในการ 
ยืมครภุัณฑส์่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน 
โดยกำหนดให้เบิกตามกำหนด 
• ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบล               
ช่องลม ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพสัดุ 
และทรัพยส์ินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้ 
โปร่งใสง่ายต่อการติดตาม และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ 



 
 

 

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลช่องลม ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลช่องลม

รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรยีน ดังนี้ 

- ติดต่อด้วยตนเอง ท่ีศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม เลขท่ี 108 หมู่ที่ 5               

ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170  

- ทางเว็บไซต์ vwvw. https://www.chonglom.go.th/ หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” 

- โทรศัพท์ ๐ 5574 1666  

- โทรสาร ๐ 5574 ๙๑๔๗ 1670 

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลช่องลม ช้ัน 2 

 

 

 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน สำนกังานเทศบาลตำบลช่องลม 

ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ช่ืองานตามภารกิจ การจดัซื้อจดัเจ้างและการบริหารพสัดภาครัฐ 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   • สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งหากประชาชนพบเห็น
พฤติกรรมของบุคลากร สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ที่นำ 
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถ 
ร้องเรียนได้ผา่นทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลช่องลม 
และช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
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