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รายงานการประเมินความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 1.1 หลักการและเหตุผล  

                        การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง การเงิน คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็
ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก 
จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรง ขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

  เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์      
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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  สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาว ะการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ   
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณและการเงินดังกล่าว 

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นสามารถก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 

  1.2 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
  1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
                      การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่         

ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

บ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

นานๆครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับดังนี ้
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

(Extreme Risk : E) 
15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 
 

9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 
 

1-3 คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้(Risk AppetiteBoundary) โดยที่ 
 
 
 

 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                            (Likelihood x Impact) 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนก

ำร
ด ำเนินงำ

น 

เหตุกำรณ์
ควำมเส่ียงที่

อำจจะ
เกิดขึ้น 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ ำ
มำก 

ต่ ำ กลำง สูง สูง 
มำก 

สูง
สุด 

1 กิจกรรมกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ 

กำรเบิก
เงิน
รำชกำร
อันเป็น
เท็จ เช่น 
ค่ำเช่ำ
บ้ำน ค่ำ
ล่วงเวลำ 
ค่ำเบี้ย
เล้ียง ค่ำ
พำหนะ 
ค่ำที่พัก 
เป็นต้น 

เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนผู้
มีสิทธิเบิก
เงิน
สวัสดิกำร
ต่ำงๆ 
อำจจะมี
ควำมไม่
เข้ำใจที่
ถูกต้องใน
ระเบียบ
เกี่ยวกบั
สิทธิ
สวัสดิกำร
ต่ำงๆที่แต่
ละคนพึงมี 
และไม่
ตระหนักถึง
โทษทำง
อำญำและ
ควำมผิด
ทำงวินัย 
เกี่ยวกบักำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ 

1. พระรำชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.ประมวล
กฎหมำยอำญำ 
หมวด 2 ควำมผิด
ต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร และ
ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่ใน
กำรยุติธรรม 
3.ค ำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ 
ที่ 69/2557 เร่ือง 
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ ลงวันที่ 18 
มิถุนำยน 2557 

       1. ผู้บังคับบัญชำมีกำรควบคุม และติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด  
มีกำรสอบทำนและก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติตำมระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
2. มีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ ระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องในเร่ืองของระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆที่มีกำร
ใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยควำม
เป็นธรรม หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดจริง ให้
พิจำรณำลงโทษอย่ำงเคร่งครัด 
 
4. ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ด ำเนินกำรตรวจสอบตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ประพฤติมิชอบ 
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ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนก

ำร
ด ำเนินงำ

น 

เหตุกำรณ์
ควำมเส่ียงที่

อำจจะเกิดขึ้น 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ ำ
มำก 

ต่ ำ กลำง สูง สูง 
มำก 

สูง
สุด 

2 กำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลย
พินิจ 

กำรใช้
ดุลยพินิจ
ในกำร
อนุมัติ 
อนุญำต 
หรือ
ยกเว้น
กำร
ปฏิบัติ
ตำม
ระเบียบ 
กฎหมำย 
ที่มีผลใน
กำรเอื้อ
ผลประโย
ชน์หรือมี
ผลประโย
ชน์ทับ
ซ้อน 

กระบวนกำรที่
ประชำชน
ได้มำติดต่อกับ
ทำงส ำนักงำน 
ในกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 
กำรขอ
ใบอนุญำต
ต่ำงๆ พบวำ่มี
เจ้ำหน้ำที่รับ
เร่ืองเพียงไม่กี่
คน และมีกำร
ได้รับ
มอบหมำยให้
รับผิดชอบ
ตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึง
ขั้นตอน
สุดท้ำยเพียง
คนเดียว 
อำจจะเป็น
ช่องทำงให้เกิด
กำรเรียกรับ
ผลประโยชน์
ขึ้นได้ 

1. 
พระรำชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
2.ประมวล
กฎหมำยอำญำ 
หมวด 2 
ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร และ
ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่
ในกำรยุติธรรม 
3.ค ำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 
69/2557 เร่ือง 
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ลงวันที่ 18 
มิถุนำยน 2557 

       1. ผู้บังคับบัญชำมีกำรควบคุม และติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด มีกำรสอบทำนและก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
2. มีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ ระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องในเรื่องของระเบียบกฎหมำยต่ำงๆที่มีกำรใช้
บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
3. ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเคร่งครัดอยู่
เสมอ 

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ประพฤติมิชอบ 
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ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนก

ำร
ด ำเนินงำ

น 

เหตุกำรณ์
ควำมเส่ียงที่

อำจจะเกิดขึ้น 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ ำ
มำก 

ต่ ำ กลำง สูง สูง 
มำก 

สูง
สุด 

3 กำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำร
ขัดกันระหวำ่ง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 

กำรเบียด
บังเวลำใน
กำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
หรือวัสดุ
ครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำร
ไปใช้ใน
เร่ือง
ประโยชน์
ส่วนตน 

มีเจ้ำหน้ำที่ที่มี
อ ำนำจหน้ำที่
ดูแลทรัพย์สิน 
วัสดุครุภัณฑ์
ของทำง
รำชกำร เบยีด
บัง   น ำทรัพย์
ทรัพย์สินหรือ
วัสดุครุภัณฑ์
ของทำง
รำชกำร 
น ำไปใช้ใน
ประโยชน์ส่วน
ตน 

1. 
พระรำชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
2.ประมวล
กฎหมำยอำญำ 
หมวด 2 
ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร และ
ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่
ในกำรยุติธรรม 
3.ค ำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 
69/2557 เร่ือง 
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ลงวันที่ 18 
มิถุนำยน 2557 

       1. ผู้บังคับบัญชำมีกำรควบคุม และติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด มีกำรสอบทำนและก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
2. มีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ ระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมำยต่ำงๆ ที่มีกำรใช้
บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
3. มีกำรจัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนในแต่ละ
ส่วนรำชกำร ให้รับรู้ควำมเข้ำใจถึงกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทำง
พนักงำน 
 
4. มีกำรจัดท ำมำตรกำรป้องกัน กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนรับทรำบ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรประพฤติ
ลักษณะกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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  สรุป การประเมินความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามตารางข้างต้น เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง โดยมีการ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

             งานนิติการ ฝ่ายปกครอง ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 


