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อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

คํานํา
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ ที่
คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริตคือ การแกไขปญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการ พนักงาน และผูบริหารงานทุกคน ซึ่งเปนเจตจํานงของทุก
องคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล
ดังนั้น เทศบาลตําบลแมหลาย จึงไดดําเนินการและจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาใชในเทศบาลตําบล
แมหลาย อันจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการของเทศบาลตําบลแมหลาย จะไมมีการทุจริต
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
ใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระ
งานแตอยางใด

เทศบาลตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

๒

วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตใน
องคกรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะ ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอดานการทุจริตใหแก
บุคลากรของ องคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชใน
องคกรจะชวย ใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดํา เนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเลียหายขึ้นก็จะเปนความ
เลียหายที่นอย กวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว
โดยใหเปนสวน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่มภาระงานแตอยางใด
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพตอไป
นิยาม

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
๑. แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดซํ้าอีก
๒. เฝาระวัง สอดลอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดลองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้ บาง
เรื่องที่นาสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
๓. ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนที่พฤติกรรมที่เคย รับรูวาเคย
เกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการ ทุจริต
จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก
๔. การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่องประเด็น ที่ไมคุนเคย
ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน ๓ ดาน
๑. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับภาระงานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎระเบียบ ที่
เกี่ยวของ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย

๓

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเ คราะห ความเสี่ย งในการเกิดการทุจ ริต ในองคกรปกครองส วนทองถิ่น มี วัต ถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือ หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน การทุจริตที่มี
อยูในปจจุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการ
กระจายอํานาจ มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมาก
ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แต ใ นทางปฏิ บั ติ ทํ า ให แ นวโน ม ของการทุ จ ริ ต ในท อ งถิ่ น หลายแห ง เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
เชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ เกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด คุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน การ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
ได ดังนี้

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปเปน ประเด็น

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช กฎหมายที่
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะผูบริหารและขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาส
หนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุง เนนที่การสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา พฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจ ริตในปจ จุบั น มีรูป แบบที่ซับ ซอนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ การ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให สินบนแก เจาหนาที่
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

๔

๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่มรายไดพิเศษ ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ เนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความชื่อสัตย สุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริ ต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
การดํ า เนิ น การวิ เคราะห ค วามเสี่ ยงของการดํา เนิน งานหรือการปฏิบัติหนา ที่ ที่อาจกอใหเ กิด การทุจ ริต หรือ
กอใหเกิ ดการขั ดกัน ระหวา งผลประโยชนสวนตนกั บผลประโยชน สวนรวม เทศบาลตํ าบลแม หลา ย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิ ดการขั ดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
- กระบวนงานสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเขามาเปนพนักงาน ซึ่งมีโอกาสเรียกรับผลประโยชน หรือ
เอื้อประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มี
การเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค
- กระบวนนําทรัพยสินทางราชการไปใชประโยชน
- กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๒) การพิจารณากระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
- การรับ - จายเงิน
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชนหรือสินบน
- การจัดซื้อจัดจาง และการจางเหมาบริการ
- การกําหนดคุณลักษณะพัสดุการกําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา
- การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธ
- การตรวจรับพัสดุ
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การนําทรัพยสินสวนราชการไปใช ประโยชน
- การบริหารบุคคล เขน การคัดเลือกเขารับราชการ

๕

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน
๔) แนวทางการป องกั น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจก อ ให เ กิ ดการทุ จ ริ ต หรือ อาจ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชนสวนรวม
- การจัดทําประกาศนโยบาย มาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริต โดยนายกเทศมนตรีตําบล
แมหลาย ไดแจงทุกสวนราชการในสังกัดรับทราบและประกาศและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
- จัดทําโครงการอบรม/กิจกรรมสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรในหนวยงาน
- จัดทําโครงการฟกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง
- จั ดช องทางการร องเรี ย นเกี่ย วกับ การทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ไดแก เว็บ ไซตเทศบาลตําบล
แมหลาย http://www.maelai.go.th/ หรือ โทรศัพท ๐๕๔-๖๕๒๖๖๐ แฟกซ กดตอ ๑๑๕
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การใช
ทรัพยสินของ
ทางราชการ

สภาพของ
ทรัพยสินราชการ
มีความคงทน
ตามอายุการใช
งานตาม
มาตรฐาน
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