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เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพังโคน 
 

  ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ หลายด้าน รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  โดยให้หน่วยงานราชการแสดงผลการประเมินความ เสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลพังโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดท ารายงานการประมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลพังโคน  โดยได้ก าหนด
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน ๔ เหตุการณ์  ได้แก่ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การใช้อ านาจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ และการตั้งงบประมาณเพ่ือก าหนดโครงการ  รายละเอียดตามแบบรายงานการประมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลพังโคน ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 

 
 



 
 
 
 
 

แบบรายงานการประมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลพังโคน  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 

.................................... 
 

๑. ความเป็นมา 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน มีข่าวการทุจริตในทุก
ยุคทุกสมัย  ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหลายรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง  และปัจจุบันรัฐบาลของ
พลเอกประยุมทธ์ จันทร์โอชา  ได้มีนยาบยาที่ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  ส าหรับการทุจริตในระดับท้องถิ่นนั้นพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการ
ทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ  และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้ 
 



-๒- 
 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าทีต่้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

๓. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วน
ตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น  ซึ่งต้องปฏิบัติโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวม  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้องแทน  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา  หรือบางเรื่องเป็นสิ่งที่
ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด 
 

  กระบวนการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดจาก
การก าหนดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง แล้วก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงนั้น  โดยเกณฑ์
มาตรฐานประกอบด้วย ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์  
หลังจากนั้นจึงน าผลคูณของเกณฑ์มาตรฐานทั้ง ๒ อย่างมาค านวณคะแนน เพ่ือใช้วัดระดับความเสี่ยงของการ
เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
 



-๓- 
 
 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ เหตุการณ์ 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
๓ การใช้อ านาจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
๔ การตั้งงบประมาณเพ่ือก าหนดโครงการ 

 
 เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑ ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

 เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ระดับ ผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ 
ค าอธิบาย 

๓ สูง ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขั้นร้ายแรง (ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ) 

๒ ปานกลาง ราชการเสียหายอย่างไม่ร้ายแรง 
เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขั้นไม่รุนแรง (ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์) 

๑ น้อย ราชการไม่ได้รับเสียหาย 
เจ้าหน้าที่ไม่ถูกลงโทษ (ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑ์บน) 

 

  
 ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ระดับความเสี่ยง 
= ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ X ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ 

(เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑ X เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒) 
 

 

  โดยก าหนดให้ ๙ – ๑๕  คะแนน ระดับความเสี่ยงสูง 
    ๔ – ๘  คะแนน  ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
    ๑ – ๓  คะแนน  ระดับความเสี่ยงน้อย 



-๔- 
 
 

๔. ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลต าบลพังโคน 
  จากกระบวนการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
กล่าวมา  เทศบาลต าบลพังโคนได้ก าหนดตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ๔ เหตุการณ์  อันได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การใช้อ านาจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
และการตั้งงบประมาณเพ่ือก าหนดโครงการ  ดังนั้นเมื่อน ามาวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงสรุปผลการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพังโคน ได้ดังนี ้
 
 

 ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพังโคน 
 

ล าดับ
ที ่

 
ตัวอย่างเหตุการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ 
ระดับโอกาส 
เกิดเหตุการณ์ 

ระดับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔  ๓ ๑๒ (สูง) 
๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔ ๓ ๑๒ (สูง) 
๓ การใช้อ านาจในการพิจารณาอนุญาต 

อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ 

๔ ๒   ๘ (ปานกลาง) 

๔ การตั้งงบประมาณเพ่ือก าหนดโครงการ ๒ ๑   ๒ (น้อย) 
 

  (๑) ระดับความเสี่ยงสูง (๙ – ๑๕ คะแนน)  จากตัวอย่างเหตุการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนมักจะมาจากการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพ่ือตอบแทนใน
กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง  อาทิเช่น การจัดท าร่างขอบเขตของงานซื้อหรืองานจ้างเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ค้าหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  การก าหนดราคากลางที่สูงเกินจริงเพ่ือให้ผู้ค้าหรือผู้
รับจ้างมีก าไรมากเกินควร หรือการตรวจรับพัสดุที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง  นอกจากนี้ยังอาจมีกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพังโคนหรือพวกพ้องเป็น
ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างกับเทศบาลต าบลพังโคน  ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
และเลือกท่ีจะรักษาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากกว่าของทางราชการ  ส่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
โอกาสของการทุจริตมักจะเกิดข้ึนจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ  โดยเฉพาะที่จ่ายตามสิทธิหรือสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
ค่าเช่าบ้านหรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นเท็จ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการเป็นต้น  ซึ่งเหตุการณ์ในระดับความเสี่ยงสูงนี้มักมีโทษทางวินัยและทางอาญาที่เด็ดขาดและรุนแรง  
นอกจากนี้เหตุการณ์ตามตัวอย่างก็เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง  และต้องจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยู่เป็นประจ า  
ดังนั้นความเสี่ยงในระดับนี้จึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 
 
 



-๕- 
 
  (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๔ – ๘ คะแนน) จากตัวอย่างเหตุการณ์การใช้อ านาจในการ
พิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  กรณีที่สามารถเกิดการทุกจริตหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้นได้ คือการที่ประชาชนได้ยื่นค าขออนุญาตหรืออนุมัติต่าง ๆ จากเทศบาลต าบลพังโคน ซึ่งระเบียบ
กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติก่อนจึงสามารถด าเนินการได้ อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน การขออนุญาตจัดตั้งตลาดสด 
เป็นต้น  ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาศัยช่องทางในการเรียกหรือรับสินบน เพ่ือด าเนินการหรือ
อ านวยความสะดวกให้เป็นพิเศษเช่นนี้ก็จะเกิดเป็นการทุจริตขึ้นได้  และอีกตัวอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่เป็นปกติประจ าวัน  แต่ในการปฏิบัติงานนั้นได้ก่อให้เกิดโอกาสที่จะมีการเรียกหรือรับสิ่งตอบแทน
จากผู้ติดต่อราชการ  โดยอาจใช้ข้ออ้างว่าเป็นสินน้ าใจตอบแทนในการปฏิบัติงานให้หรือเป็นการให้โดยเสน่หา  
แต่ก็ยังเข้าข่ายเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และย่อมมีโทษทางวินัยและทางอาญาด้วยเช่นเดียวกัน 
 

  (๓) ระดับความเสี่ยงน้อย (๑ – ๓ คะแนน) จากตัวอย่างเหตุการณ์การตั้งงบประมาณเพ่ือ
ก าหนดโครงการ จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้คือการก าหนดโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสขึ้นได้น้อยครั้ง
และทางราชการอาจไม่ได้รับความเสียหายในทันทีหรือเห็นอย่างประจักษ์ชัด  แต่การทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวก็
ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมการบริหารงานของหน่วยงานในระยะยาว  โดยผู้เกี่ยวข้องอาจเห็น
เป็นเรื่องปกติที่สามารถก าหนดนโยบายหรือโครงการที่ตนเอง พวกพ้อง และส่วนรวมได้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน
ได้  และการตรวจสอบก็ท าได้ยากเนื่องจากเป็นเจตนาภายในใจของผู้ก าหนดโครงการหรือนโยบาย  แม้ว่า
ผลกระทบในทางวินัยและอาญาอาจไม่มีหรือมีโทษไม่รุนแรง  แต่หากวัฒนธรรมหรือค่านิยมเช่นนี้แพร่หลาย
ออกไปก็ย่อมส่งผลเสียหายต่อราชการและส่วนรวมได้ไม่น้อยเช่นกัน 
 

๕. มาตรการจัดการความเสี่ยง และแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลพังโคน  จึงได้วางมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นการ
จัดการและป้องกันปัญหา  ทั้งในด้านความเสียหายแก่ราชการและต่อตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  โดยได้ก าหนดมาตรการและแนวทางตามระดับของความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 

  (๑) ระดับความเสี่ยงสูง (๙ – ๑๕ คะแนน) มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและใกล้ชิด  ต้องเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  ต้องมีมาตรการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  การเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการะบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในทุกข้ันตอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทางที่สามารถกระท าได้ 
 
 



-๖- 
 

  (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๔ – ๘ คะแนน) มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีการชี้แจงผลการขออนุญาตหรือขออนุมัติในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขั้นตอนการพิจารณาที่ต้องมีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจอย่างชัดเจน ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด  เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจได้ตามอ าเภอใจอันอาจก่อให้ เกิดช่อง
ทางการเรียกหรือรับสินบนขึ้นได้  และนอกจากนี้ต้องมีช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใน
หลากหลายช่องทางตลอดเวลา  และข้อมูลการร้องเรียนต้องเป็นความลับ เพ่ือป้องปรามการเรียกรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  (๓) ระดับความเสี่ยงน้อย (๑ – ๓ คะแนน) มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการก าหนดโครงการหรือนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งจะต้องสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  เพ่ื อให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลพังโคน  และนอกจากนี้ยังต้องมีการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามห้วงเวลาที่เหมาะสม  โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยเช่นเดียวกัน 
 

  จากมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังได้กล่าวมา คงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพิจารณาด าเนินการ
เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนลดน้อยลงไป  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและจิตส านึก
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
 

....................................................... 
 
 

ฝ่ายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


