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คำนำ 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การ
ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กรเกี ่ยวกับการดำเนินงาน เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยั งนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี ้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเป็น
แนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ และรายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
และเปน็สื่อกลางที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมตัว ป้องการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหามักเกิด
มาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานและผู้บริหารทุกคน เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาล การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ ในเทบาลตำบลเวียงเทิง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะช่วยเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินงานของเทบาลตำบลเวียงเทิง จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส
ที่จะประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ บ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง 
ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของ
การทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จาก
ภาคส่วนตางๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน ในปัจจุบัน
มุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเก่ียวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดรับ
สิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 



 
 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเปน็วิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่
มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 
- 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำ
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  
  



 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง ประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ ตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
 
 
 



 
 

5. ประโยชน์  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง ประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
1.1.Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก         
1.2.Detective : เฝ้าระวังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 
ตั ้งข้อบ่งชี ้บางเรื ่องที ่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี ่ยงนั ้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู ้บริหาร 
1.3.Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่จะนำไปสู ่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทำไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับกระบวนการทำงานใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้
ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก  
1.4.Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  

2.ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
2.1.ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  
2.2.ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง  
2.3.ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

 

  



 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุ
ความเสี่ยงได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknow Factor) 
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 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการ
ทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องไฟสีจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

สถานะส ี สถานะความเสี่ยง 
สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคน  หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี
อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ 
อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
 ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตารางระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ 
 3.1.ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น 
MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ 
MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 
 



 
 

 3.2.ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลดรายจ่ายเพ่ิม ค่า
อยู่ที่ 2 หรือ 3 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ 
องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 ตาราง 3 ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix) 

 
 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตาราง 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต 
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง 
เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่

ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ

มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
  
 ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

 
 
 



 
 

 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control 
Matrix Assessment)  ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 
8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก  
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า  
 ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการ
จัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว   
สีเหลือง สีแดง 
 ตาราง 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ  
สถานะส ี สถานะความเสี่ยง 

สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที ่อยู ่ในข่ายความเสี ่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย 

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงค่าความ
เสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 

 
 

  



 
 

 
  
 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

สถานะส ี ค่าระดับความเสี่ยง ความหมาย 
สถานะสีเขียว 1 - 3 ค่าความเสี่ยงรวม อยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
สถานะสีเหลือง 4 - 6 ความเสี ่ยงอยู ่ใน ระดับ เกิดขึ ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรม

เพิ่มเติม 
สถานะสีแดง 7 - 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกินกว่า การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ 

กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
  
 ตาราง 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 
ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ค่าประเมินความ

เสี่ยงรวม 
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.การจัดซื ้อจัดจ้าง ขั ้นตอนการ
จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) 

2 - จัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณี
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
- กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนิน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานในองค์กร 
เป็นต้น 

2.การจัดซื ้อจัดจ้าง ขั ้นตอนการ
กำหนด ราคากลาง 

4 

3.การจัดซื ้อจัดจ้าง ขั ้นตอนการ
ตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ 

4 

 



 
 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงสุด 

1 

 กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.การกำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณสมบตัิ
ทางด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม เกิน
ความจำเป็น 
2.การผูกขาดใน
การจัดซื้อสินค้า
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงกับ
รายใดรายหนึ่ง 

1.การขาด
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุโดยตรง 
2.การรู้จักสนิท
กับผู้ค้า 
3.ผูร้ับผดิชอบ
งานพัสดุขาด
ความชำนาญงาน 
 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
2.มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ  

   √    1.ผู้บังคับบญัชามีการ
ควบคุมติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.การจดัหาบุคลากรผู้ที่
มีความชำนาญงาน
โดยตรงมาปฏิบตัิหน้าที ่
3.ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มเติม 

จำนวนความ
ผิดพลาดในการ
จัดซื้อจัดจ้างลด
น้อยลงหรือไม่มี 
โดยวัดจากการ
ไม่ได้รับการ
ทักท้วงหรือท้วง
ติงจากท้ังหน่วย
ตรวจสอบ
ภายในและ
หน่วย
ตรวจสอบจาก
ภายนอก 

 
              



 
 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 เมื่อมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแล้วขั้นต่อไปที่ต้องดำเนินการ คือ การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารควาเสี่ยง หากยังคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ควรมีการดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงใน
ลำดับต่อไป 
โครงการ/กิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่

เหมาะสม เกินความจำเป็น 
2.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้ากับรายใดรายหนึ่ง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี
การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงาน 
3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 

ระดับของความเสี่ยง ปลานกลาง ระดับ 2-4 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................  

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 1.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียด
รอบคอบ 
4.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร 

ตัวชี้วัด จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี 
โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วย
ตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 

ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและ
หน่วยตรวจสอบจากภายนอก 

สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
วันเดือนปีที่รายงาน 4 มีนาคม พ.ศ.2565 

 
 
  

 



 
 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ภาพรวม) 
 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 



 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลเวียงเทิง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลเวียงเทิงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ ได้ดำเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
 2.1.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มี
การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายก เทศบาลตำบล    
เวียงเทิง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิงและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน ให้
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 2.2.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มี
ความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 2.3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 
 2.4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.4.1.การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
 -การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
 -การจัดการความรู ้ (Knowledge management) โดยการนำคู ่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน    
 2.4.2.การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเวียงเทิงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกดิการ
ทุจริต(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-

4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจดัจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านทีต่นเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านท่ีตนเองคุยได้
ง่าย 

4 4 -ปรับเปลีย่นร้านค้าในการจัดซื้อวสัด ุ

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ
จ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นที่ท่ีประสบปญัหาและมี
ความจำเป็นลำดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติหรอืบุคคล
ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

การนำทรัพยส์ินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครดั                          

การปฏิบัตหิน้าท่ีโดย
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีที่ไมไ่ด้นำเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับ
นำเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ใหลู้กหนี้กองทุนต่างๆ 
มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบตัิหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนท่ีอื่น 

การลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกิน
ความจำเป็นในแตล่ะภารกิจ เช่นนำมัน
มากเกินความเกินความจำเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมสีัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับ
งานหรือโครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มญีาติหรือคน
รู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต
นั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัตติ้องทำตามกฎระเบียบโดยมี
ความเป็นกลาง 



 
 

 2.5.เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึก
พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ดังนี้ 
 2.5.1.ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเทิงให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2.5.2.การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
 2.5.3.การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิด
ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้ บริหาร ซึ่งเน้นการ
ปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 


