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เทศบาลตําบลสันปาม�วง

หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน
กระบวนงานจากภารกิจในแต�ละประเภทท่ีจะทําการประเมินและระบุความเสี่ยง
ทุจริตด�วยวิธีการต�างๆ ดังนี้ 

 
การวิเคราะห
ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค

 

การวิเคราะห3ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค3
บ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค3
หน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�  

การทุจริตในระดับท�องถ่ิน
กระจายอํานาจลงสู�องค3กรปกครองส�
ให�บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�
ทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�

ลักษณะการทุจริตในส!วนขององค

1) การทุจริตด�านงบประมาณ

การละเลยขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
2) สภาพหรือป<ญหาท่ีเกิดจากตั
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�
4) สภาพหรือลักษณะป<

จริยธรรม  
 

 

 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจร ิต 

เทศบาลตำบลสันป&าม!วง 

 ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลสันปาม�วง เป ็นองค 3กรปกครองส�วนท �องถ่ิน ท่ีมีบทบา

ธรรมาภิบาล โดยการประเม ินความเสี่ยงการท ุจร ิต
หาการท ุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ แห �ง

าตรการป �องก ันและแก �ไขป ัญหาการท ุจร ิต ประพฤ
 �งเน �นการสร �างธรรมาภิบาลในการบร ิหารงาน และส

ง เพ ื �อสก ัดก้ันม ิให �เก ิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบได� 

เทศบาลตําบลสันปาม�วง จึงได �ดำเน ินการจัดทําการประเม ินความเสี่
หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน
กระบวนงานจากภารกิจในแต�ละประเภทท่ีจะทําการประเมินและระบุความเสี่ยงในองค3ก

ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค
กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในองค3กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน

องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการปCองกันการทุจริตท่ีมีอยู�
 

องถ่ิน พบว�าป<จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค3

ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�
องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน  

วนขององค
กรปกครองส!วนท�องถ่ิน จําแนกเปDน 7 ประเภท
านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง

องถ่ิน  
ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  

สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�

าทในการข ับเคลื่อนหน �วยงาน
ตจะเปDนเคร่ืองมือหนึ่งในการ
งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 

พฤติม ิชอบท่ีกำหนดให �ท ุกส �วน
ส �งเสร ิมการม ีส �วนร �วมจากท ุก

เสี่ยงท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริต 
หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน โดยการคัดเลือกงานหรือ

ค3กร หรือค�นหาความเสี่ยงการ

องถ่ิน มีวัตถุประสงค3เพ่ือต�องการ 
กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ

องกันการทุจริตท่ีมีอยู�ในป<จจุบันมี

อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก� การ
วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค3 สําคัญเพ่ือ

มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�ในทางปฏิบัติ  

ประเภท ดังนี้  
และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก

ความเข�าใจและขาดคุณธรรม



5) สภาพหรือลักษณะป<ญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส�วนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน  

 
สาเหตุและป/จจัยท่ีนําไปสู!การทุจริตขององค
กรปกครองสวนท�องถ่ินสามารถสรุปเป3นประเด็นได� ดังนี้  

1) โอกาส แม�ว�าในป<จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปCองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช� กฎหมายท่ีไม�
เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เปDนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิด
การทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เปDนท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�คน 
ในป<จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเปDนแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร!งใส การทุจริตในป<จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเปDนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปDนการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เปDนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปDนห�วงโซ�ผลประโยชน3ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก� เจ�าหน�าท่ี
เพ่ือให�ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาดในโครงการ
ก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได�รับคาตอบแทนท่ีไม!เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเปDนป<จจัยหนึ่ง 
ท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเปDนอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีต�อง
แสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได�พิเศษ" ให�กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย3สุจริตเปDนคุณธรรมท่ีได�รับการเน�นเปDน
พิเศษถือว�าเปDนเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป<จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาป น�อยลง และมี
ความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน3ส�วนตนเปDนท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน3ส�วนรวม 

7) มีค!านิยมท่ีผิด ป<จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย3สุจริตเปDน
ยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปDนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค�านิยมท่ีผิด เห็นว�าการ
ทุจริตเปDนวิถีชีวิตเปDนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปDนคนเซ�อ เห็นคนโกงเปDนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉ�อราษฎร
บังหลวง โดยไมมีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค
ประกอบท ี่ทาให�เกิดการทุจริต 

องค 3ประกอบหร ือป ัจจ ัยที �นาไปสู �การท ุจร ิต ประกอบด �วย Pressure/Incentive หร ือแรงกดด ันหร ือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากช �องโหว �ของระบบต �างๆ ค ุณภาพการควบค ุมกำก ับ ควบคุมภายในของ
องค 3กรม ีจุดอ �อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสน ุนการกระทาตามทฤษฎ ี สามเหล ี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

อาจจําแนกความเสี่ยงออกเปDน 3 ด�าน ดังน ี้ 
1 ความเสี �ยงการท ุจร ิตที �เกี �ยวข �องก ับการพ ิจารณาอน ุม ัติ อน ุญาต(เฉพาะหน �วยงานท่ีมี ภารก ิจให �บร ิการ

ประชาชนอน ุม ัติ หร ืออน ุญาต ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการอำนวยความสะดวกในการพ ิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 

2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร�งใสของการใช �อำนาจและตําแหน �งหน�าท่ี 
3 ความเสี �ยงการท ุจร ิตในความโปร �งใสของการใช �จ �ายงบประมาณและการบร ิหารจ ัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

 
ข้ันตอนการประเม ินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การะบุความเสี่ยง 
2. การว ิเคราะห3สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส3ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเส ี่ยง 
6. การจัดทารายงานผลการเฝCาระวังความเส ี่ยง 
7. จ ัดทําระบบการบริหารความเส ี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเส ี่ยง 
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

Opportunity 



 
 

การประเม ินความเส ี่ยงการทุจร ิต ข้ันตอนการประเม ินความเสี !ยงการท ุจร ิต 
1. การระบุความเส่ียง 
ระบุความเส ี่ยง อธ ิบายรายละเอ ียด รูปแบบ พฤติการณ�ความเส ี่ยงเฉพาะท ี่มีความเส ี่ยงการทุจริต 

 

 

โอกาส/ความเส ี่ยงทางการทุจริต 
ประเภทความเส ี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเก ิดข ึ้นแล�ว) 

UnKnow Factor 
(ยังไม�เคยเกิดข ึ้น) 

การจัดซ้ือจัดจ%าง 
- การกำหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของวัสดุและ     

คร ุภัณฑ� ท ี่จัดซ้ือจัดจ%างให%พวกพ%องได%เปร ียบหร ือ
ชนะการ ประมูล 

- การปกป1ดข%อมูลการจัดซ้ือจัดจา% งต2อสาธารณะ 
เช2น การป1ดประกาศการจัดซ้ือจด ั จ%าง หร ือ เผย
แพร2ข%อมูลล2าช%า 
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การร ับของขว ัญ 
- เจ� า ห น� า ท่ี ใช� ห น� า ท ี � รั บ ผ ิ ด ช อ บ ช� ว ย เห ล ื อ  

ผ ู� ร ับ บ ร ิ ก าร ให� ม ี ก าร ด ำ เนิ น ก าร ใ ห� มี ก าร 
ดําเนินการนั้นๆได�สะดวก 

 � 

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ�าหน�าท ี่จะพิจารณาให�ความช�วยเหล ือบ ุคคล 

ท่ีเปDนญาติ หรือใกล�ช ิด สนิทสนมก�อน 

 � 

การทํางานพ ิเศษ 
- การท ี่พน ักงานไมท2ทํางานท ี่ได%รบมอบหมายจาก 

หน2วยงานอย2างเต็มท ี่แต2เอาเวลาไปร ับงานพิเศษ 
อ ื่นๆ ท ี่อยู2 นอกเหน ืออำนาจหน%าท ี่ทไ ี่ ด%ร ับ 
มอบหมายจากหน2วยงาน 

 � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การว ิเคราะห
สถานะความเส่ียง ว ิเคราะห3เพ่ีอแสดงสถานะความเส ี่ยงการทุจริตของแต�ละโอกาส/
ความเส ี่ยงการทุจริต แบ�งออกเปDน 
สถานะสีเขียว : ความเส ี่ยงระดับตํ่า 
สถานะสีเหลือง : ความเส ี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช�ความรอบคอบระมัดระว ัง ในระหว�าง 
ปฏ ิบัติงาน ตามปกต ิควบค ุมด ูแลได� 
สถานะสีส�ม : ความเส ี่ยงระด ับส ูง เปDนกระบวนงานท่ีมีผ ู�เก่ียวข�องหลายคน หลายหน�วยงานภายในองค3กร มี
หลายข ั้นตอนจนยากต�อการควบค ุม หร ือไม�ม ีอำนาจควบค ุมข�ามหน�วยงานตามหน�าท่ีปกติ 
สถานะสีแดง : ความเส ี่ยงระดับส ูงมาก เปDนกระบวนงานท่ีเก ี่ยวข�องก ับบุคคลภายนอก คนท่ีไม�รู�จัก ไม�
สามารถตรวจสอบได�ช ัดเจน ไม�สามารถกำกับตดตามได�อย�างใกล�ช ิดหรืออย�างสมํ่าเสมอ 

โอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต เข ียว เหล ือง ส�ม แดง 
การจัดซ้ือจัดจ%าง 

- การกำหนดคุณล ักษณะเฉพาะของวัสดุและคร ุภัณฑ� (Specification) 
ท ี่จัดซ้ือจัดจ%างให%พวกพ%องได%เปร ียบหร ือชนะการประม ูล 

- การปกป1ดข%อมูลการจัดซ้ือจัดจา% งต2อสาธารณะ เชน2  การป1ดประกาศ 
การจัดซ้ือจัดจ%าง หร ือเผยแพร2ข%อมูลล2าชา% 

 

 

� 

   

การร ับของขว ัญ 
- เจ�าห น�าท ี่ใช�ห น�าท ี่ร ับผ ิดชอบช�วยเหล ือผ ู�ร ับบร ิการให�ม ีการ 

ดําเนินการให�มีการดําเนินการนั้นๆได�สะดวก 

  

 

� 

  

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ�าหน�าท ี่จะพ ิจารณาให�ความช�วยเหล ือบ ุคคลท ี �เปDนญาติ หร ือ 

ใกล�ช ิด สนิทสนมก�อน 

  

 

� 

  

การทํางานพ ิเศษ 
- การท ี่พน ักงานไมท2 างานท ี่ได%รบมอบหมายจาก 

หน2วยงานอย2างเต็มท ี่แต2เอาเวลาไปร ับงานพิเศษ 
อ ื่นๆ ท ี่อยู2 นอกเหน ืออำนาจหน%าท ี่ทไ ี่ ด%ร ับ 
มอบหมายจากหน2วยงาน 

 

 

� 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เมทร ิกส
ระดับความเส่ียง (Risk Level matrix) 
ค�าความเส ี่ยงรวม ค ิดจากระด ับ ความจำเปDนของการเฝCาระว ัง คูณ ระดบความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยมีเกณฑ3 ด ังนี้ 
3.1 ระด ับความจำเป3นของการเฝ?าระว ัง มีแนวทางในการพ ิจารณาดังนี้ 
- ถ�าเปDนก ิจกรรมหร ือข ั้นตอนหล ักท่ีสำค ัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถ ึง ม ีความจำเปDนส ูงของ 
การเฝCาระว ังความเส ี่ยงการท ุจริตท่ีต�องทำการปCองก ันไม�ดำเนินการไม�ได� ค�าของ MUST คือ ค�าท่ีอยู�ในระดับ 
3 หรือ 2- ถ�าเปDนก ิจกรรมหร ือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั �นๆ (SHOULD) หมายถ ึง ม ีความจำเปDนตํ่าในการเฝCา
ระว ังความเส ี่ยงการท ุจริต ค�าของ SHOULD คือ ค�าท่ีอยู�ในระดับ 1 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปDนของการเฝCาระว ัง 
โอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต ก ิจกรรมหร ือข ั้นตอนหล ัก 

MUST 
ก ิจกรรมหร ือข ั้นตอนรอง 

SHOULD 
การร ับของขว ัญ 

- เจ� า ห น� า ท ี � ใ ช� ห น� า ท ี � รั บ ผ ิ ด ช อ บ 
ช� ว ย เห ล ื อ ผ ู� ร ั บ บ ร ิ ก า ร ใ ห� มี ก า ร 
ดำเน ินการให�ม ีการดําเน ินการน ั �นๆ 
ได�สะดวก 

 

 

2 
 

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ� า ห น� า ท ี � จ ะ พ ิ จ า ร ณ า ให� ค ว า ม 

ช�ว ย เห ล ือ บ ุค ค ล ท ี � เปD น ญ าติ ห ร ือ 
ใกล�ช ิด สนิทสนมก�อน 

 

 

2 
 

3.2 ระดับความร ุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพ ิจารณาดังนี้ 
- ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเก ี่ยวข�องกับ ผ ู�มีส�วนได�ส�วนเส ีย Stakeholders รวมถ ึงหน�วยงาน 

กำก ับดูแล พ ันธม ิตร ภาค ีเครือข�าย ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3 
- ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเก ี่ยวข�องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได�ลด รายจ�ายเพ ิ่ม 

Financial ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3 
- ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นผลกระทบต�อผ ู�ใช�บริการ กล ุ�มเปCาหมาย Customer/User 

ค�าอยู�ท่ี 2 หรือ 3 
- ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นผลกระทบต�อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ ด�าน

การเรียนรู� องค3ความร ู� Learning & Growth ค�าอยู�ท่ี 1 หรือ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การร ับของขว ัญ 
- เจ�าห น�าท ี่ ใช�ห น�าท ี่ ร ับ ผ ิดชอบช�วยเห ล ือ 

ผ ู�ร ับ บ ร ิการให�ม ีการดำเน ิน การให�ม ีการ 
ดําเนินการนั้นๆได�สะดวก 

  

 

� 

 

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ�าหน�าท ี่จะพ ิจารณ าให�ความช�วยเหล ือ 

บ ุคคลท ี � เปDนญ าติ หร ือใกล�ช ิด สน ิทสนม 
ก�อน 

  

 

� 

 

 
สร ุปตารางเมทร ิกส
ระด ับความเส่ียง 

โอกาส/ความเสี่ยงการท ุจริต ระด ับ 
ความจำเป3น ของ
การเฝ?าระวัง 

ระด ับ 
ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค!าความเส ี่ยงรวม 
ความจำเป3น X 
ความรุนแรง 

การร ับของขว ัญ 
- เจ�าหน�าท ี่ใช�หน�าท ี �ร ับผ ิดชอบช�วยเหล ือ 

ผ ู�ร ับบร ิการให�ม ีการดําเน ินการให�ม ีการ 
ดําเนินการนั้นๆได�สะดวก 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ�าหน�าท ี่จะพ ิจารณาให�ความช�วยเหล ือ 

บ ุคคลท ี่เปDนญาติ หร ือใกล�ช ิด สน ิทสนม 
ก�อน 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การประเม ินการควบค ุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment) 
เกณฑ3คุณภาพการจ ัดการ จะแบ�งเปDน ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได�ทันที ท ุกครั้งท่ีเก ิดความเส ี่ยง ไม�กระทบถ ึงผ ู�ใช�บริการ/ผ ู�รับมอบผลงาน องค3กรไม�มีผลเส ีย 
ทางการเงิน ไม�มีรายจ�ายเพ ิ่ม 
พอใช� : จัดการได�โดยส�วนใหญ� มีบางครั้งยังจ ัดการไม�ได� กระทบถึงผ ู�ใช�บริการ/ผ ู�รับมอบผลงาน องค3กร 
แต�ยอมรับได� ม ีความเข�าใจ 
อ!อน : จัดการไม�ได� หรือได�เพียงส�วนน�อย การจัดการเพ ิ่มเกิดจากรายจ�าย มีผลกระทบถึงผ ู�ใช�บริการ/ผ ู�รับ 
มอบผลงานและยอมร ับไม�ได� ไม�ม ีความเข�าใจ 
 

 

 

โอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 
ค�าประเมินการควบค ุมความเส ี่ยงการทุจริต 

ค�าความเส ี่ยง 
ระดับตํ่า 

ค�าความเส ี่ยง 
ระดบปานกลาง 

ค�าความเส ี่ยง 
ระดับส ูง 

การร ับของขว ัญ 
- เจ�าหน�าท ี่ใช�หน�าท ี่ร ับผ ิดชอบ 

ช�วยเหล ือผ ู�ร ับบร ิการให�ม ีการ 
ดำเน ินการให�ม ีการดำเน ินการ 
นั้นๆได�สะดวก 

 

 

พอใช� 
  

 

� 

 

การช�วยเหล ือผ ู�ประสบภ ัยทางส ังคม 
- เจ�าหน�าท ี่จะพ ิจารณาให�ความ 

ช� ว ย เห ล ื อ บุ ค ค ล ท ี � เปD น ญ า ติ 
หรือใกล�ช ิด สนิทสนมก�อน 

 

 

พอใช� 
  

 

� 

 

 
5. แผนบร ิหารความเส่ียง 
1. จัดทําค ู�มือบริหารจัดการผลประโยชน3ทับซ�อน แจ�งพนักงานปฏ ิบัติตามค ู�มือ 
2. จัดทํามาตรการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
3. จัดทํามาตรการให�ผ ู�มีส�วนได� ส�วนเส ีย มีส�วนร�วม ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
4. จัดทํามาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
5. จัดทํามาตรการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
6. จัดทํามาตรการปCองก ันการรับส ินบน ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
7. จัดทํามาตรการปCองกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวม ของเทศบาลตําบลสันปาม�วง 
8. จัดทํามาตรการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ 
9. บังค ับใช�นโยบายท่ีกำหนด 
10. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ท่ีกำหนดไว�อย�างสมํ่าเสมอ 



 

 

 

การกำกับติดตาม 
 กำหนดให�ทุกหน�วยงาน ต�องมีการระบุ ว ิเคราะห3และประเมนความเส ี่ยงในกระบวนการทํางานของ 
หน�วยงานเก ี่ยวก ับการทุจริต การรับสนบนและผลประโยชน3ท ับซ�อนท ุกปz และนําเสนอรายงานผ ู�บังค ับบัญชา 
กำหนด กรณ ีมาตรการท่ีมีอยู�ไม�เพ ียงพอหรือเพ ียงพอแต�ไม�มีประส ิทธ ิผลหน�วยงานต�องจ ัดทำแผนปรับปรุง การ
ควบคุมภายในเพ ิ่มเต ิม หากเพ ียงพอให�ใช�มาตรการท ี �ม ีอย ู�บร ิหารจ ัดการ กรณีท ี �ความเส ี �ยงม ีระด ับส ูงถึงส ูง 
มากและส�งผลกระทบก ับองค3กรส ูง จะนำมาจ ัดทำแผนบร ิหารความเส ี �ยงระด ับองค3กร ใช�มาตรการท่ีม ีอย ู� 
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือให�ระดับความเสี่ยงลดลงอยู�ในระดับท่ียอมรับ ได� 


