
 
       บันทึกข้อความ 
       
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลภูผาแดง  กองวิชาการและแผนงาน  โทร ๐ ๔๒๒๙ ๘๖๖๘  ต่อ ๑๖          .                                                                                         
ที ่   อด ๖๒๓๐๕/ ๕๖๔                                  วันที ่   26 มกราคม 256๔                                      .                                                                                   
เรื่อง    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ  
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน           .                             
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง/ปลัดเทศบาล 
 เรื่องเดิม 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิง
รุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการ
ป้องกันความเสียงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Coruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมี   
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภารรัฐ นั้น           

ข้อเท็จจริง  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparericy Assessment -TA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๓๒ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๑๔โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่นเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ข้อพิจารณา 
๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการด าเนินงานที่อาจ 

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลภูผาแดง เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อ านวยการกองคลัง กองช่าง และส านักปลัด ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงาน 
เทศบาลได้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

(ลงชื่อ)                  (ลงชื่อ) 
    ( นายวุฒิเดช นิราศค า)             ( นางสาวกานต์ธีรา  นาบง) 
        นิติกรช านาญการ                                  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           
ความเห็นปลัดเทศบาล........................                           ความเห็นของนายกเทศมนตรี...................... 
 
 
(ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ) 
 ( พ.จ.อ. ชินกร  เกรียงไกร )     (นายประภาส  ภูชาดึก) 
 ปลัดเทศบาลต าบลภูผาแดง           นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 
 
    



 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลต าบลภูผาแดง             อ าเภอหนองวัวซอ                   จังหวัดอุดรธาน ี
 
 
 
 
 
 

 โทรศัพท์ : 0-4229-8668 
โทรสาร : 0-4229-8669 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนนิงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทจริต 
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลภผูาแดง 

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 
 
 

ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผู้บริหาร ทุกคนและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน ของ
รัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลต าบลภูผาแดง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตาม 
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอ่ืน หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน้ าเครื่องมือประ
เมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 
        กองวิชาการและแผนงาน   

 เทศบาลต าบลภูผาแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
๑.๑ ประวัติส่วนราชการ/อ านาจหน้าที่ 
ประวัติเทศบาลต าบลภูผาแดง  เทศบาลต าบลภูผาแดง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อ -โนนหวาย 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลหนองอ้อ-โนนหวาย 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ถนนสายอุดรธานี – อูบมุง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี 
ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร 

เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลต าบลภูผา
แดง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขตเทศบาล 

 
๒. สถานการณ์การทุจริต 

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency internnational)มี
ความจ าเป็นว่า จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณา
ปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการณ์
ดังกล่าวด้วย ส าหรับประเทศไทยสารทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการท านิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการท า
ธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้น
การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นระดับราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร 
และต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมท าให้เกิดผล
ประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
และความเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 
 
 
๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
สินทรัพย์ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ 

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ

องค์กรการก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financiat Rick) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณการเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ 
๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 

ขั้นตอนโดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (EventRisk) คือ
ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าไต ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เทศบาลต าบลภูผาแดง ในครั้งนี้ ได้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 
Coso (The Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission) และตามบริบท
การวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาล
ต าบลภูผาแดงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔. โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลภูผา
แดง และการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 

การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลต าบลอุดมธัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการ

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีของหางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ ต่อ

ผู้อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๒) การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การรับ จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 
-การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 
-การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
-การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

      ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๑) การจัดท าประกาศเทศบาลต าบลภูผาแดง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อบังคับว่า
ด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลภูผาแดง เรื่องประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และเรื่อง
นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แจ้งส่วน
ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ รับทราบประกาศและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๔.๒) การจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
ก.ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแล และการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้เทศบาลทราบ 
ข. จัดท าแผ่นพับ สื่อวิดีทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ 
๔.๓)บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่าง 

พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
๔.๔) ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุจริตไทย อบรมออนไลน์ 

ได้รับเกียรติบัตรทันที เพ่ือพัฒนาความรู้และแนวทางสู่การเป็นข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีเกียรติ
และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง ให้ความรู้เรื่องการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางการป้องกันและ
แนวทางความร่วมมือในการช่วยก าจัดการทุจริตในสังคม 

๔.๕) ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application กฎหมาย ป.ป.ช.๑๐๐ และ 
๑๐๓ ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลต าบลภูผาแดง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่อง
การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 

 



๔.๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 ๔.๗ มาตรการเสริสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ๔.๘ การน าแผนแผนการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัย สอนในโรงเรียนอนุบาล 
ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาล เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัย เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ 
 ๔.๙ จัดท าคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมประกาศ
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

 ๔.๑๐ มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน
การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 ๔.๑๑ เทศบาลต าบลภูผาแดงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

 ๔.๑๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง การพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทุจริต หรือ
บริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

 ๔.๑๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ า เสมอและ
ต่อเนื่อง 

 ๔.๑๕ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ เทศบาลต าบลภูผาแดง 
 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลต าบลภูผาแดง และน ามาก าหนดพฤติกรรมที่น าไปสู่การเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนี้ 
 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ 
 3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 4) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

 5) การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรม
ดังกล่าวข้างตน น ามาก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบล
ภูผาแดง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
  



 5.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

 - เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบ้าง 

2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

0 ไม่มี โอกาสเกิดขึ้นข้ึน 

-เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 

3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 

2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้านแรง ตัดเงินเดือน 

1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
0 ไม่มี ไม่มีผลกระทบ 

 

5.2 การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
 ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระพบของแต่ละเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ ) และน ามาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้ 
 
 

                   โอกาสที่จะ   x 

              เกิดความเสี่ยง  

 
 

         เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

ระดับความเสี่ยง 

ค าอธิบาย 

4 สูงมาก 19-25 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีบาตรการลด 

และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

3 เสี่ยงสูง 13-18 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 

ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
2 ปานกลาง 7-12 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน 

ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
1 น้อย 1-6 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือ 

ไม่ให้เกิดข้ึน 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง = 



มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ 2564

จากการวิเคราะห์ความสี่ยงและการจัดล าดับของความสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสียงปานกลาง 
และความเสี่ยงน้อย ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขั ดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.๓.๒๕๒๔ ดังนี้ 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
1) จดัท าแผนกาฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได ้
๒) ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร

ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือสร้างส านึกสุจริต 

 ๒.การเบิกจ่าย 
   ๒.๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้อง 

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
   ๒.๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเผยแพรให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือ

ในการปฏิบัติงาน 
  ๒.3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒.๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๓.๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
๓.๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
3.3) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
4.๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

หรือบุคลอื่น 
 ๔ ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ที่เก่ียวซ้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



       4.3) หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทางวินัยและคดีอาญา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 

5.การก ากับติดตาม
๕.1)ให้หัวหน้าหน่วยงานก าชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด 

     5.๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุก ๆ ๑ เตือน 
กรณีเกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ไห้รายงานผู้บังตับบัญชาทันที  

  ลงชื่อ   ผู้จัดท ารายงาน 
  (นายวุฒิเดช      นิราสค า) 

 นิติกรช านาญการ




