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คำนำ 
******* 

เทศบาลตำบลคำปาหลาย ดำเนินการเพื่อจัดการเส่ียงการทุจริตในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ

กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตามมาตรฐาน COSO (The 

committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission)เพื่อกำหนดมาตรการในการ

ปองกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปรงใสตรวจสอบได และแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตในเทศบาลตำบลคำปาหลาย และจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

       เทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

       อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบญั 

 

เร่ือง                                   หนา 

 

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม                 1 

-การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน           2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 
  เทศบาลตำบลคำปาหลาย เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ซึ ่งเปนเกณฑการประเมินท่ี

ตองการ ใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหนวยงาน โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตใน

องคกร เกี ่ยวกับการดำเนินงาน เรื ่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง

ประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การ

แกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากำหนดเปนคูมือการบริหารจัดการผลประโยชน

ทับซอน ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

  เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดดำเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆดังนี ้

1.1 การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการ

บริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายไดประกาศเจตจำนงวาจะนำหนวยงานใหดำเนินงานตาม

ภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต  มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุ

เจตนารมณ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีใน 

ปจจุบัน กฎระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี ่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื ้อจัดจาง มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทำใหเกิด

ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ

อบรมเพื่อลดขอผิดพลาดจากกาการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

( Integrity and  Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ

ประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมทำความเขาใจเรื่อง

ดังกลาว 

1.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

                                 1.4.1 การใหความรูในรูปแบบตางๆดังนี้ 

 - เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติ 



ตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรและให

หลีกเลี ่ยงการกระทำที่เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสำคัญเกี ่ยวกับแนวคิด/ความหมายของ

ผลประโยชนทับซอน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอนและกรณีตัวอยาง

การทุจริตในรูปแบบตางๆ 
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    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนำคูมือดังกลาว

ถายทอดผานกระบวนการการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการประชุมประจำเดือน และเผยแพรในเว็บไซตของ

เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

   1.4.2 การดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ประโยชนทับซอน จากการวิเคราะหความเส่ียงสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง 

ปานกลาง ต่ำ  และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดดังนี ้
 

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
 

ประเด็นผลประโยชน
ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความเสี่ยง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานท่ี
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือราน
ท่ีตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปล่ียนรานคาในการ
จัดซื้อวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับหรือ
การจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเจาหนาท่ี
คุนเคยเปนการสวนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นท่ีท่ีประสบ
ปญหาและมีความจำเปน
ลำดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีตนเองไดรับ
ผลประโยชนเขาทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนินการคัดเลือกอยาง
โปรงใส และตรวจสอบได 

การนำทรัพยสินของ
ทางราชการมาใชใน
เรื่องสวนตัว 

เชน การใชอุปกรณสำนักงาน
ตางๆ รถยนตสวนกลาง ไฟฟา 
ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียนควบคุม
การใชงานและการเบิกจาย
อยางเครงครัด 

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีนำเงินท่ีไดจากการออก
จัดเก็บคาน้ำประปาไมไดนำฝาก

4 4 -ประชาสัมพันธใหผูใช
น้ำประปา มาชำระเงินดวย
ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง 



ธนาคาร  แตกลับนำเงินไปใช
สวนตัว 

การลงช่ือเขา-ออก
เวลาการปฏิบัติหนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 
-การใชรถ 
-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนำไปใช
มากเกินความจำเปนในแตละ
ภารกิจ เชน น้ำมันเช้ือเพลิงมาก
เกินความจำเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
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การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 

ประเด็นผลประโยชน
ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความเสี่ยง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดประชุม ศึกษา
ดูงาน สัมมนาตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมี
ความสัมพันธใกลชิดกับเจาของ
กิจการหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานท่ี 

2 1 -สถานท่ีมีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 
-วิทยากรมีความรูเหมาะสม
กับงานโครงการนัน้ๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือรับรองสิทธิ์ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีมีญาติ
หรือคนรูจักท่ีมายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้น 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความเปน
กลาง 

 

1.5  การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป พ.ศ.2564 

        เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปนหนวยงานของรัฐที่รวมขับเคลื่อนการ

ดำเนินการตามมาตรการในการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการและ

การดำเนินการสรางจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด ไมชอบการทุจริตทุกรูปแบบอยางจริงจัง

โดยมีกระบวนการดำเนินการท่ีสำคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจำป พ.ศ.2564 ดังนี ้

 1.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหทั ่วถึงและ

ครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน การมอบ

นโยบายของผูบริหารทองถ่ินและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 1.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเขารับการ

ฝกอบรม เพื่อใหปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบกฎเกณฑ 



 1.5.3 การจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ

ผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี ่ยงที่จะนำไปสูการทุจริต ความเสี ่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆท่ีเกิดข้ึนจริง มีการ

วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

 1.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเกิด

ความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหาร ซึ่ง

เนนการปลอยทุจริตเพื่อใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
 


