การวิเคราะห/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
เทศบาลตําบลบานแหวน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2562

การวิเคราะห/การประเมินความเสี่ยงในเทศบาลตําบลบานแหวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การวิเคราะห/การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวน
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุ จริ ตที่ มีอยู ในองคกร โดยการประเมิน โอกาสของการทุ จริ ตที่อาจเกิ ดขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําการทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตใน
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการ
กระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
มากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แตในทางปฏิ บั ติ ทํ า ใหแนวโนมของการทุ จ ริ ต ในทองถิ่ น เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
เชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนของเทศบาลตําบลบานแหวน สามารถจําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปญหาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุ และปจจั ยที่ นํ า ไปสู การทุ จ ริ ต ของเทศบาลตํ า บลบานแหวน สามารถสรุ ป เปน
ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุ บั น มี ห นวยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การปองกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส การทุจ ริตในปจจุบันมีรู ปแบบที่ซับซอนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจิตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก
การผูกขาดในโครงการกอสราง และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง
แนวทางการดํ าเนิน การเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุ จริต ของเทศบาลตํ าบลบานแหวน
ประจําปงบประมาณ 2562
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของเทศบาลตําบลบานแหวน ประจํา ป
งบประมาณ 2562 ที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นขอสังเกตการตรวจสอบที่ผานมา/การวิเคราะห/การประเมิน
ภายในชวงระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว ดังนี้
1. ดานบุคลากร
จั ด สงบุ ค ลากรอบรมความรู เรื่ อ ง ความเขาใจเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานแหวน
2. ดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ แบบฟอรม
รวบรวม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ แบบฟอรม หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของกับหลักปฏิบัติ
ของเทศบาลตําบลบานแหวนใหเปนหมวดหมู เพื่องายตอการสืบคน และนําไปปฏิบัติ
3. ดานระบบงาน
3.1 มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุประจําแตละกอง/สํานักภายใน และ
เตรียมแผนการชี้แจง อบรม ใหความรู ความเขาใจกระบวนงานพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2562
3.2 จัดใหมีมาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ
3.3 จัดใหมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
3.4 จัดใหมีมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
3.5 จัดใหมีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
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3.6 จัดใหมีมาตรการปองกันการรับสินบน
3.7 จัดใหมีมาตรการปองกั นการขัด กัน ระหวางผลประโยชนสวนตนกั บผลประโยชน
สวนรวม
3.8 จัดใหมีมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
4. ดานการควบคุมภายใน
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน
4.2 จัดอบรม/จัดสงเจาหนาที่แตละกอง/สํานัก เรื่อง การเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
4.3 จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การตรวจสอบการควบคุ ม ภายในประจํ า ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

