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  เทศบำลต ำบลยำงตลำด ได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) o36 ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยแสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำนมีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน  ยกตัวอย่ำงเช่น เหตุกำรณ์ควำม
เสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
  

 เทศบำลต ำบลยำงตลำด โดยกองวิชำกำรและแผนงำนจึงได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรรับมือกำรทุจริตภำยในองค์กร 
รวมทั้งเป็นหลักประกันที่แสดงให้เห็นว่ำ เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรป้องกันกำร
ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
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การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่ำ
โดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำง  ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มีประสิทธิภำพมำกขึ้นแต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  

  1. กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ  กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
 3. สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎหมำย 
 4. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำด
คุณธรรมจริยธรรม 
 5. สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 6. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยใน
กำรตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
 7. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  

  1. โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต แตพ่บว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำร บังคับใช้
กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง และอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท ำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรม 
กำรทุจริตมำกขึ้น 
 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำช น 
ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้น จึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริต
ของบุคคลเหล่ำนี้ 
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 4. การผูกขาด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นเรื่องของ
กำรผูกขำด ดังนั้น จึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบว่ำ ภำคเอกชนมีกำรให้ 
สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด  
ได้แก่ กำรผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ รวมทั้งกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เป็นต้น  

  5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับตนเอง และครอบครัว 
 
มาตรการหรือกิจกรรมที่เทศบาลต าบลยางตลาดด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งการป้องผล 
ประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   1.1 เทศบำลต ำบลยำงตลำดโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนได้มีกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริต เพ่ือเป็นกำรยืนยันในกำรให้ค ำมั่นของผู้บริหำรในกำรที่จะน ำพำหน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และด ำเนินงำน
ด้วยควำมสุจริต ถูกต้อง มีควำมยุติธรรม 
   1.2 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้มีกำรประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรรับสินบน  
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลยำงตลำดปฏิบัติงำนด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้หรือรับ
ของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลยำงตลำดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
     1.4 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
   1.5 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจเพ่ือให้ผู้ใช้
ดุลพินิจพิจำรณำดุลพินิจอย่ำงรอบครอบมีขอบเขตและเหตุผลสนับสนุนกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงเพียงพอ 
   1.6 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้จัดกิจกรรม “คนดีศรีเทศบำล” เพ่ือยกย่องบุคลำกร
ต้นแบบที่มีควำมเสียสละและอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร 

  2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งก ำหนด
แนวทำงและมำตรกำร ดังนี้ 
   2.1 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
   2.2 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 
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   2.3 เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลยำงตลำด ได้เข้ำใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว  
รวมทั้งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรม ฯ ในระดับหน่วยงำน 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                        4.1 กำรให้ควำมรู้ในรู้แบบต่ำง ๆ ดังนี้ 
  เทศบำลต ำบลยำงตลำดได้ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยมีรูปแบบถ่ำยทอดควำมรู้ในระหว่ำงกำรประชุมประจ ำเดือนหรือประชุมย่อยของหน่วยงำน และยัง ได้
ก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดมำตรกำรหรือกิจกรรมที่เทศบำลต ำบลยำงตลำดด ำเนินกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งกำรป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ข้ำงต้น รวมทั้ง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดรวมทั้งผู้ที่สนใจได้ศึกษำ และใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ต่อไป 
                  4.2 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  

       จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ สูง
มำก สูง ปำนกลำง น้อย น้อยมำก และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลต ำบลยำงตลำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี ้
 - สูงมำก  หมำยถึง ค่ำคะแนน 21 ขึ้นไป มีควำมเสี่ยงสูงมำก 
 - สูง  หมำยถึง ค่ำคะแนน 16 - 20  มีควำมเสี่ยงสูง 
 - ปำนกลำง หมำยถึง ค่ำคะแนน 11 - 15  มีควำมเสี่ยงปำนกลำง 
  - น้อย  หมำยถึง ค่ำคะแนน 6 - 10  มีควำมเสี่ยงน้อย 
 - น้อยมำก หมำยถึง ค่ำคะแนน 1 - 5  มีควำมเสี่ยงน้อยมำก 
 
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1 - 5) 

ระดับของ
ผลกระทบ
(1 - 5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
1. กำรจัดซื้อจัด 
    จ้ำง 

หัวหน้ำ/เจ้ำหน้ำที่พัสดุเลือกซ้ือร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนที่
ตนเองคุยได้ง่ำย 

1 1 - ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำใน 
  กำรจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในกำรตรวจรับ 
 พัสดุหรือกำรจ้ำง 

2. กำรจัดโครงกำร 
    /กิจกรรม 

มีกำรเลือกพ้ืนที่ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเจ้ำหน้ำที่คุ้นเคยเป็นกำร
ส่วนตัว 

1 1 - พิจำรณำพื้นที่ที่ประสบ 
  ปัญหำและมีควำม 
  จ ำเป็นล ำดับแรก 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1 - 5) 

ระดับของ
ผลกระทบ
(1 - 5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
3. กำรบริหำร  
    งำนบุคคล 

มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำ
ท ำงำน 

1 1 -มีกำรประกำศรับสมัคร
และด ำเนินกำรคัดเลือก
อย่ำงโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

4. กำรน ำ 
    ทรัพย์สินของ 
    รำชกำรมำใช้ 
    ในเรื่องส่วนตัว 

มีกำรน ำอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำง ๆ 
เช่น กระดำษ ไฟฟ้ำ รถยนต์ เป็นต้น 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

1 1 - มีกำรท ำทะเบียน 
  ควบคุมกำรใช้งำนและ 
  กำรเบิกจ่ำยอย่ำง 
  เคร่งครัด รวมทั้ง 
  ลงโทษผู้กระท ำผิดตำม 
  ฐำนควำมผิด 
              

5. กำรจัดประชุม 
    ดูงำน สัมมนำ  
    ต่ำง ๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนที่ 

1 1 - สถำนที่ มีควำม 
  เหมำะสมกับ 
  งบประมำณ 
- วิทยำกรมีควำมรู้ 
  ควำมเหมำะสมกับงำน 
  หรือโครงกำรนั้น ๆ 

6. กำรออก 
    ใบอนุญำต 
    หรือกำร 
    รับรองสิทธิ 
    ต่ำง ๆ 

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่มีญำติ
หรือคนรู้จักที่มำยื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตนั้น ๆ 

1 1 - ผู้ปฏิบัติต้องท ำตำม 
  กฎ ระเบียบโดยมี 
  ควำมเป็นกลำง 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดังนี้ 
 1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง น้อยมำก 
 2. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง น้อยมำก 
 3. กำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง น้อยมำก 
 4. กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง 
น้อยมำก 

  5. กำรจัดประชุม ดูงำน สัมมนำ ต่ำงๆ มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง น้อยมำก 
  6. กำรออกใบอนุญำตหรือกำรรับรองสิทธิต่ำง ๆ มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง  

น้อยมำก 
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  กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
 นอกจำกกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัสดุแล้ว ผู้บริหำรได้ก ำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดหำระมัดระวังไม่ให้มีกรณีกำรแสวงหำประโยชน์กำรรับผลประโยชน์ กำรใช้อิทธิพลในฐำนะและต ำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำ หรือกำรใช้ข้อมูลในกำรจัดหำที่ผู้มีหน้ำที่ในกำรจัดหำล่วงรู้จำกกำรท ำหน้ำที่ น ำไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรแข่งขันในกำรเสนอรำคำอย่ำงไม่เป็นธรรม หำกมีกรณีดังกล่ำว เทศบำลต ำบล 
ยำงตลำด จะด ำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำรท ำกำรสอบสวน หำกมีมูลจะด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด ต่อไป 

 
 
 


