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พฤษภาคม 2563 
คำนำ 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การ

ป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล และ
คณะผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน
ของรัฐบาล 

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดย
คัดเลือกกระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส่การใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเหมืองจี้  และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

ประจำปี 2563 
************************** 

1. ความเป็นมา 
ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาครัฐประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการของหน่วยงานาภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีทีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อ
สภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล  
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
ประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทักซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัว 
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เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความรวมถึงประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย เช่น การแต่งตั้ง
เพ่ือนฝูงให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิ
ชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม ต่อราชการ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 
3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1.) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2.) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
3.) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

4. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเหมืองจี้ที่มีประสิทธิภาพ 

5. การวิเคราะห์ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk  Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ     

พ.ศ.2560 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการ
บริหารจัดการความเสียง ตามมาตรการป้องกันทุจริตทั้งมาตรการ ดังนี้ 

 
ลำดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 

1. ม าตรการก าร ใช้ รถ ร าช ก าร    
การใช้รถที่ไม่เก่ียวกับราชการ 
1.1 งานศพ 
1.2 งานแต่งงาน 
1.3 งานบวช 
1.4 ธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่  
1 .5  แวะตล าด  แวะซื้ อ ขอ ง
หลังจากประชุม /ส่งผู้ป่วย 

- มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เหมืองจี้รับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
-จั ดท ำคู่ มื อ  การใช้ รถ
ราชการ เพ่ือป้องกันความ
เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ อ า จ เกิ ด

-จัดทำคู่มือ การใช้รถราชการ 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีความรวบรัด และเข้าใจ
ง่าย พร้อมเผยแพร่แก่บุคลากร
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทราบทุก
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ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่องทางการสื่อสาร 
2. มาตรการการจัดหาพัสดุ -มีการจัดประชุมพนักงาน

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เหมืองจี้รับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
-จัดทำคู่มือและมาตรการ
จัดหาพัสดุเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ เพ่ือป้องกันความ
เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ อ า จ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-เปิดโอกาสให้ประชาชน
บุคลากรภายใน ได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบเกี่ยว 

-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง โครงการ กิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

 
ลำดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 

  กับการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

 

3. มาตรการจัดทำโครงการและการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
-ผลการวิเคราะห์ตามมาตรการ
การจั ดท ำโค รงการและการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา 

-มีการจัดประชุมพนักงาน
เจ้าหน้าที่  รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
-จัดทำคู่มือ เบิกค่าใช้จ่าย
เดิ น ท า ง ไป ร า ช ก า ร /
ฝึ กอบ รม  เพ่ื อป้ อ งกั น
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ อ า จ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดทำคู่มือ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ/ฝึกอบรมเพ่ือป้องกัน
ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้สื่อสารเข้าใจง่าย พร้อม
เผยแพร่แก่บุคลากรของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ทราบทุกช่องทาง 

 
 
 


