
 

 

 

 

 

  

  

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน 

ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

  ด้วยเทศบาลเมืองลำพูน เป็นหน่วยงานท่ีบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาแนวทางการป้องกันการทุจริตท่ีเหมาะสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือหรือ
มาตรการช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรได้ นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้ในเทศบาลเมืองลำพูน อันจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของ
เทศบาลเมืองลำพูนจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด การดำเนินงานของ
เทศบาลเมืองลำพูนมีโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็
จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เนื่องจากเทศบาลเมืองลำพูนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 

********************* 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การทุจริตคอร์รัปชั่น 

 การทุจริตคอร์รัปช่ัน   คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน การมี การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
ละเมิดต่อกฎหมายและหลังจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของ
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการบริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา
เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
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ทับซ้อนด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน
ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563)  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอ บ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity & 
Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไป
อย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้ท้องถ่ินไทยใสสะอาดปราศจาก
คอร์รัปช่ัน และมีการตรวจสอบโดยประเมินตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (EvidencebasedIntergrity & 
Transparency Assessment) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( ITA)มีการมุ่งเน้นใน
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยังกำหนดเป็นคำถามในแบบ
สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตใน
ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )  มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วน
ราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงข้ึน  ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้
หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ซึ่งการแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ัน ต้องกระทำอย่างจริงจังโดย
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้     
  ๑. การมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการ
รายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและนำเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม             
  ๒. การทำให้การบริหารงานในทุกส่วนราชการมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้ันตอนการทำงาน
ให้ผู้ติดต่อรับบริการทราบ มีระยะเวลาสำหรับใช้ดำเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิด
ความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพื่อปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์
ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ           
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  ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระทำได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองค์กรอิสระที่มีอำนาจเพียงพอ
ในการติดตามตรวจสอบผู้กระทำการ คอรัปช่ันเพื่อนำมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม   
  ๔. ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล 
  ๕. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดย
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลเป็นการเฉพาะ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต            
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตและตระหนักถึงภัยของการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบและบุคลากรป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ด้วยการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเปน็รูปธรรม จำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
เมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาล เมือง
ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ
ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้นำเอาความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์  ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองลำพูน  

                                                                                                      
              /การวิเคราะห์ความเสี่ยง........ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้เทศบาลเมืองลำพูน
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดข้ึน สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรง่ด่วน เชิงรุกในการป้องกนั
ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษอีกด้วย  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่ 
     เพียงพอ           
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น   
     ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด 
     โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

4. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     
 1. พิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
     -  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง          
    -  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค     
 -  กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 2. โดยมีกระบวนงานท่ีเขา้ขา่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
     -  การรับ-จ่ายเงิน          
     -  การบันทึกบัญชีรบั-จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน       
     -  การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบรกิาร        
      

          /-  การกำหนดคุณลักษณะ...... 
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    -  การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติทีผู่้ทีจ่ะเข้ารับประมูลหรือขายสินค้า 
     -  การตรวจรบัวัสดุ ครุภัณฑ์          
     -  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   
     -  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ        
     -  การจัดหาพสัดุ/การจัดซือ้ จัดจ้าง            
     -  การจัดกิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานและการประชุม    
     -  การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ          
     -  การใช้รถ/ทรัพยส์ินของทางราชการ    

 3. ความเสยีหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม     
     -  สูญเสียงบประมาณ          
     -  เปิดช่องทางใหเ้จ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทีท่ำให้ผูป้ฏิบัตใิช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
     -  เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

 4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
     1. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้เจา้หน้าท่ีสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของเทศบาลเมืองลำพูน เช่น        
  - การสง่เสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาลและพนักงานลูกจ้าง เทศบาล
เมืองลำพูน            
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนกังานลูกจ้าง   
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานลูกจ้าง 
  - การส่งเสริมใหผู้้บงัคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ด ี

     2. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยตอ่หน่วยงาน เช่น    
  - การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรม   
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรอืผลประโยชน์อืน่ใด    
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง         
    - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

/5. สรุปผลการวิเคราะห์.... 
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 5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสีย่งเก่ียวกับการปฏิบัติงาน      
  เทศบาลเมอืงลำพูน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
  1. การจัดซื้อ และการจัดหาพัสด ุ
  2. การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที ่    
  3. การนำทรพัย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตัว     
           4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน       

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางของ
เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจรติประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมิน
ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองลำพูน ดังนี ้

เกณฑ์ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ 
 

โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

 

 

                             /เกณฑ์ระดับความรุนแรง.... 
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เกณฑ์ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพท่ีส่งผลกระทบดา้นการดำเนินการ(บุคลากร) 

ระดับ 
 

โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆครัง้ 

  
ตารางระดบัความเสี่ยง(แยกตามรายสี) 

ระดับความเสี่ยง 
 

ช่วงคะแนน เขตส ี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 15-25 แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 9-14 ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-8 เหลือง ยอมรบัความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ำ 1-3 เขียว ยอมรบัความเสี่ยง 
 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดงันี้  
 สถานะสีเขยีว :  ความเสี่ยงระดบัต่ำ 
 สถานะสีเหลือ :  ความเสี่ยงระดบัปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้  
 สถานะสีเหลือ :  ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานที่มีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มหีลายข้ันตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าทีป่กต ิ
 สถานะสีเหลือ :  ความเสี่ยงระดบัสงูมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบคุคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

         /เทศบาลเมืองลำพูน.... 
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 เทศบาลเมอืงลำพูน จึงได้นำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน    
 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสีย่ง ( Know Factor และ Unknown Factor )  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้งบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  การเบิกเงินตามโครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

            
 

 

2 ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนญุาต 
-  การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัตอินุญาต 
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ  
-  การใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคำรอ้งขอข้อมลูข่าวสารทางราชการ
ไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผลการพจิารณาให้ผูร้้อง
ขอทราบการดำเนินการล่าช้าพอสมควร  

  
 
 
 

3 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที ่
- ความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี 
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เป็นต้น 

  
 

 

4 
 
 

การจัดซื้อ และการจัดหาพสัดุ ดำเนินการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยพัสดุ เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุม่พวกพ้อง
ของตน เป็นต้น 

   

                    
ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รปูแบบ พฤติการณ์การทจุริตที่มีความเสี่ยงการทจุริต   
      เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงใหล้ะเอียด ชัดเจน มากที่สุด      
      - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรอืคาดว่าจะเกิดซ้ำสงูมปีระวัตอิยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Know 
Factor 

             
    /- หากไมเ่คยเกิดข้ึน.... 
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 - หากไม่เคยเกิดข้ึนหรือไมเ่คยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสีย่งจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 

 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor  ก็ได้  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  การเบิกเงินตามโครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

    

2 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่
ดำเนินการตามลำดับคำขอหรือการใช้ดุลพินจิในการวินจิฉัยคำร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการไมเ่ป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้ง
ผลการพจิารณาใหผู้้รอ้งขอทราบการดำเนินการล่าช้าพอสมควร 

  
 
 

  

3 ความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี 
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ เป็นต้น 

    

4 การจัดซื้อ และการจัดหาพสัดุ ดำเนินการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายว่า
ด้วยพัสดุ เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุม่พวกพ้องของ
ตน เป็นต้น 
 

    

ตารางท่ี 2   นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 
       - สีเขียว    หมายถึง ความเสี่ยงระดบัต่ำ 
       - สีเหลือง  หมายถึง ความเสี่ยงระดบัปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
            ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได ้
       - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน 
   ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอนจนยากการควบคุม หรือไมม่ีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 
   ตามหน้าทีป่กต ิ
       - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคน 
   ที่ไม่รู้จกัไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

/ตารางท่ี 3…. 
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ตารางท่ี 3 เมทริกซ์ระดบัความเสี่ยง ( Risk level matrix ) 
 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น

ของการเฝา้ระวัง 
ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็นxรุนแรง 

1 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้ 
จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกเงิน
ตามโครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

2 2 4 

2 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนมุัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตาม 
ลำดับคำขอ หรอืการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย
คำร้องขอข้อมลูข่าวสารทางราชการไม่เป็น
ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผลการ
พิจารณาใหผู้ร้้องขอทราบการดำเนินการ
ล่าช้าพอสมควร 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

3 ความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดี ความชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ เป็นต้น 

2 2 4 

4 การจัดซื้อ และการจัดหาพสัดุ ดำเนินการไม่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การ
กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่กลุม่พวกพ้องของตน เป็นต้น 
 

2 3 6 

  
ตาราง 3 นำข้อมูลที่มสีถานะความเสี่ยงในช่องสีสม้ และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 
 
 
 
 

/ตารางท่ี 4…… 



-11- 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสีย่ง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้ 
จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกเงิน
ตามโครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

พอใช้ ต่ำ   

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนมุัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตาม 
ลำดับคำขอ หรอืการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย
คำร้องขอข้อมลูข่าวสารทางราชการไม่เป็น
ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผลการ
พิจารณาใหผู้ร้้องขอทราบการดำเนินการ
ล่าช้าพอสมควร 

ดี  ปานกลาง  

ความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่น
การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เป็นต้น 

พอใช้  ปานกลาง  

การจัดซื้อ และการจัดหาพสัดุ ดำเนินการไม่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การ
กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่กลุม่พวกพ้องของตน เป็นต้น 
 

พอใช้   ค่อนข้างสูง 

ตารางท่ี 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม(จำเป็น xรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตโดยการวิเคราะหจ์ากคุณภาพการจัดการขององค์กรกบัความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อ
ประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยูร่ะดบัใด จะได้นำไปบรหิารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรง
ของความเสี่ยง  
 
 

                /สรุปภาพรวม..... 



-12- 

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสีย่งปานกลาง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกันทับซ้อน 
ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อ และการจัดหาพัสดุ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การกำหนดราคา
กลางไม่ถูกต้อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตน เป็นต้นอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่ามีระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด มีหนังสือซักซ้อมต่างๆ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายข้ันตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 
 2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกเงินตามโครงการ 
การฝึกอบรม เป็นต้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ 
 3. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้นในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความ
เสียหายของทางราชการ 
 4. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรือ
การใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบการดำเนินการล่าช้าพอสมควร อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับติดตาม 

 

 

 

/ตารางที่ 5.... 
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ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทจุริต 

๑ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  การเบิกเงินตาม
โครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
2. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เปน็คู่มือใน
การปฏิบัติงาน  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
4. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
สร้างจิตสำนึกสุจริต 

๒ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติอนญุาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำ
ขอ หรือการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคำรอ้งขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการไมเ่ป็นตามที่
กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ร้องขอทราบการดำเนินการล่าช้าพอสมควร 

1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล
อื่น   
2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. หากพบว่ามีการปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 
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ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทจุริต 

  
๔. จัดทำคู่มือการป ฏิบั ติ งาน แผนผั ง ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ 
คำขอ 
๖. กำกับดูแลและติดตามให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตาม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐  
-  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
-  มาตรการต่อต้านการรับสินบน 
-  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลำพูน 
 

3 ความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดี ความชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ เป็นต้น 

๑. กำกับดูแลและติดตามให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษตามวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้กับผู้บริหาร
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

 

 



-15- 

ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทจุริต 

๔ การจัดซื้อ และการจัดหาพสัดุ ดำเนินการไม่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การ
กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่กลุม่พวกพ้องของตน เป็นต้น 

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ ำ เสมอ  เพื่ อ ให้ ก ารป ฏิบั ติ งาน ถูกต้ อ ง โปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ 
2. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
3. หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย 
ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
4. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
สร้างจิตสำนึกสุจริต 
6. กำกับดูแลและติดตามให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตาม  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

 

            
 /มาตรการในการป้องกัน.... 
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มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
และระดับความเสี่ยงปานกลาง ทำให้เห็นว่าความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง เทศบาล
เมืองลำพูน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกเงินตามโครงการ 
การฝึกอบรม เป็นต้น   

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  

 3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 4. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 

 ๒.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
หรือการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบการดำเนินการล่าช้าพอสมควร 
  1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลอื่น   

 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      

/3. หากพบว่ามกีารปฏิบัติ.... 
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 3. หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัย
และคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที         
  ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 
 ๖. กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม 

 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
 -  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 -  มาตรการต่อต้านการรับสินบน 
 -  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลำพูน 

 ๓.ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น   

 ๑. กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษตามวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้กับ
ผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  3. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๔. การจัดซื้อ และการจัดหาพัสดุ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การกำหนดราคา
กลางไม่ถูกต้อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตน เป็นต้น 
  1. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
 3. หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 
 

/4. หัวหน้าหน่วยงาน..... 
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 4. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต          
  6. กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม  

 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูนยังไม่เคยถูกร้องเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด และในปีที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการดำเนินการดังนี้    
  1. จัดทำประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการ
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส             
  2. กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
  3. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง   

 4. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่าหากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  5. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำ
ให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำ
ให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย          
  6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถ่ิน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาและงบประมาณ เป็นต้น         
   

 
/7. จัดทำแผนปฏิบัติการ..... 
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 7. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
  8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง     

  1. ให้นำกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนมาเผยแพร่ที่หน้า
เว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
เช่น     - การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
    - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี     
    - การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ    
    - การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการ 
    จัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ      
    - การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน    
    - การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
   2. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด ให้เรียกผู้
เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ และราคาไม่ควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่าน้ันไม่เกินวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
  9. จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ  
  10. ผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน มีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและชุมชนในเขตเทศบาลโดยการจัดทำประกาศแจ้งเวียนให้ทราบ 
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (www.lamphuncity.go.th)     

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองลำพูนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เห็นควรกำหนด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้  

 1. การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคน 

   /บางกลุ่มแทน..... 



-20- 

บางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐก็
มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทำหน้าที่  แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก  หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น จะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากข้ึน 
หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนในการทางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม
การระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิด
ในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการทำงาน หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นำไปสู่การใช้อำนาจในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัด
ให้มีแนวทางการบริหารเพื่อปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น 
  - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ        
  - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องการลำเอียงได้ง่าย      
  - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล       
  - ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง      
 2. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กำหนดข้ันตอนการทางานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ       
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมกำหนดนโยบาย      
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

/แนวทางการป้องกัน.... 
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แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน    
 3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม 
 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง  
 5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ           
 6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง  
 7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
 8. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปช่ัน 

ข้อเสนอแนะ 

 มาตรการทางกฎหมายในการห้ามพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนไม่พอเพียงในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่ หรือการมีจิตสานึกในเรื่ อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสิ่งที่ป้องกันปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และการควบคุมตรวจสอบจากประชาชนใน
ชุมชนมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบด้วยหน่วยงานของรัฐ หากแต่สภาพสังคมที่ขาดจิตสานึกหรือการ
ตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฉะนั้น การป้องกันปัญหาโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกนักการเมือง และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ในระยะแรกที่สังคมไทยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน มาตรการต่างๆ ต้องมีให้ครบวงจร ทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการส่งเสริมจิตสานึกและ
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน และมาตรการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรยึดหลักผสมผสานมาตรการต่างๆ เพื่อให้
มีความครอบคลุมมากข้ึน   

 การป้องกันพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมีการหลบเลี่ยงและ
หาหลักฐานความผิดได้ยาก ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายต้องไปกับการทำให้กระบวนการบริหารมีความโปร่งใส
และเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากที่สุด รวมทั้งต้องสร้างจิตสานึกและจริยธรรมของนักการเมืองด้วย นอกจากนี้แล้ว 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นหวัใจของการเมอืงและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ที่ผ่านมาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับของการรับประโยชน์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบใน
ระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจการหลบเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายได้ เพราะพิสูจน์ได้ยากหากแต่ความตระหนักในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการตื่นตัวของประชาชนในการเข้าไปร่วมตรวจสอบ จะส่งผลให้นักการเมืองท้องถ่ิน
ได้รับบทลงโทษทางการเมือง เช่น ไม่เลือกผู้สมัครนั้นกลับมาอีกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ดังนั้น นอกจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้เพิ่มกลไกการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบรหิาร ภาคประชาชนควรได้รับการสง่เสริมให้
เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการปกครองตนเองของท้องถ่ิน บทบาทของ
ประชาชน รวมทั้งความรักท้องถ่ิน พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน และมุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ 

 เทศบาลเมืองลำพูนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ินเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และคาดหวังว่าเทศบาลจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการ ให้เกิ ด
ประโยชน์ในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองลำพูน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
ดังนี้              
 1. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
 2. ทำพิธีลงนามให้สัตย์ปฏิญาณ แสดงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ     
 3. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน   
 4. ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และ
นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 
 5. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ให้มีความเช่ือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ   
 6. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด        
 7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด      
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 8. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี       
 9. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป     
 10.ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด         
 11.มีกลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง        
 12.สร้างกลุ่มหรือจัดต้ังคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมเรื่องการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 13.ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ 
อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 14.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การกำกับติดตาม 
 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
 2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน กรณีเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที่  


