
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เทศบาลต าบลปากพะยูน 

อ าเภอปากพะยูน   จังหวดัพัทลุง 

 

SUPER_IT
Textbox
2564



ค าน า 

  ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)   ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริต   และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรม
และความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่งไดวาการ
ด าเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หากมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้น   องคกรก็สามารถรับทราบอยางรวดเร็ว
และหาวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด   เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว
โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  การบริหารความเสี่ยงไดรับมอบหมายใหประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ   การด าเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าป   ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต       
การรับสินบน  และผลประโยชนทับซอนในองคกร ปฏิบัติตามคูมือแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.)  เพ่ือก าหนดเปนคูมือปองกันการทุจริต    
การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร  
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 ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน  

 1. การทุจริต    

 ทุจริตในภาครัฐ  หมายความวา  ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริต   ตอหนาที่” 
หมายความวา  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในต าแหนงหรือหนาที่  หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอย
างใดในพฤติการณที่อาจท าใหผูอ่ืนเชื่อวามีต าแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอ านาจใน ต าแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้เพ่ือ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ  ส าหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือกระท าการอันเปนความผิดตอ         ต าแหน
งหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การใช
อ านาจในต าแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะ
ควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ แผนดิน  

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบงเปน  3  ดาน (Function Based)  

  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชน
อนุมัติหรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอ านวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

   2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที ่ 

  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ภาครัฐ 

  2. สินบน  

 สินบน (Bribery)  หมายถึง  ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่เสนอวาจะใหสัญญาวาจะใหมอบใหการ
ยอมรับ การใหหรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจให กระท า
การหรือไมกระท าการที่ขัดตอหนาที่ความรับผิดชอบทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  หมายถึง 
  - ทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไดเชน เงิน ที่ดิน รถ เปนตน 
 - ประโยชนอ่ืนใด เชน การสรางบานหรือตกแตงบานโดยไมมีคิดราคา หรือคิดราคาต่ า  

 3. ผลประโยชนทับซอน  

 ค าวา  Conflict of Interest   มีผูใหค าแปลเปนภาษาไทยไวหลากหลาย เชน “การขัดกันแหงผล     
ประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน์   
สวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล” หรือ “ประโยชนทับ 
ซอน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนขัดกัน” หรือบางทานแปลวา “ผลประโยชนขัดแยง” 
หรือ “ความขัดแยงทางผลประโยชน” คูมือการปฏิบัติส าหรับเจาหนาที่ของรัฐ  เพ่ือมิใหด าเนินกิจการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดใหความหมายไวดังนี้ “ประโยชนสวนบุคคล (Private Interests) 
คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาทีข่องรัฐในสถานะเอกชนไดท ากิจกรรมหรือไดกระท าการตางๆ 
เพ่ือประโยชนสวนตน  ครอบครัว  เครือญาติ  พวกพองหรือของกลุมในสังคมที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ 
เชน การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การคา การลงทุนเพ่ือหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน”  
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ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน  

 ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เปน    
เจาหนาที่ของรัฐ  (ผูด ารงต าแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือเจาหนาที่ของรัฐใน หนวย
งานของรัฐ) ไดกระท าการใดๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการด าเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมา
จากการด าเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน  การกระท าการใดๆ ตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ จึงมีวัตถุ
ประสงคหรือมีเปาหมาย  เพ่ือประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐการ
ท าหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  จึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหนาที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ 
ความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะตางๆ กัน  ที่เหมือนหรือคลายกับการกระทาของบุคคล ในสถานะเอกชน 
เพียงแตการกระท าในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกันที่   
“วัตถุประสงคเปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน” “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ      
ประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interests) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐกระท าการใดๆ 
หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เปนการด าเนินการ  ตามอ านาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐ
หรือองคกรของรัฐ เพ่ือประโยชนของรัฐหรือเพ่ือ ประโยชนของสวนรวม   แตเจาหนาที่ของรัฐไดมีผลประโยชน์   
สวนตนเขาไปแอบแฝง  หรือเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียในรูปแบบตางๆ  หรือน าประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธ
สวนตนเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของในการใชอ านาจหนาที่หรือดุยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท า
การใดๆ หรือด าเนินการดังกลาวนั้น เพ่ือ แสวงหาประโยชนในทางการเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ ส าหรับตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง”  

รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  

 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีไดหลายรูปแบบไมจ ากัดอยูเฉพาะใน 
รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิน     
ดวย จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ  

 1.  การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชนตางๆ ไมวาจะเปน 
ทรัพยสิน  ของขวัญ  การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน 
ลักษณะเดียวกันนี้และผลจากการรับผลประโยชนตางๆ นั้น ไดสงผลใหการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐใน      
การด าเนินการตามอ านาจหนาที่ 
  2.  การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เปนการที่เจาหนาที่ของ
รัฐโดยเฉพาะผูมีอ านาจในการตัดสินใจ เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาที่ท ากับหนวยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเปน  
เจาของบริษัทท่ีท าสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติสถานการณเชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง หรือเรียกได วาเปนทั้ง
ผูซื้อและผขูายในเวลาเดียวกัน  
 3.  การท างานหลังจากออกจากต าแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)   
เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานเดิม  โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธจากที่เคยด ารงต าแหนง 
ในหนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัทและตนเอง 
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 4.  การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลาย ลักษณะ 
ไมวาจะเปนการที่เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการ สาธารณะที่
ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหนงในราชการสรางความ นาเชื่อถือวา
โครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู 

  5.  การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐใชประโยชนจาก 
การที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และน าขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง อาจจะ ไป
หาประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง 
  6.  การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐน าเอาทรัพยสินของราชการซึ่งจะตองใช เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเทานั้นไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง หรือการใชให ผูใตบังคับบัญชาไปทางานสวนตัว  
 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)     
เปนการที่ผูด ารงต าแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบานเกิดของตนเอง 
หรือ การใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง ทั้งนี้เมื่อพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .....” ท าใหมีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กลาว มาแล
วขางตนอีก 2 กรณีคือ  
 8.  การใชต าแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษเปนการที่เจาหนาที่ของรัฐ  ใชอิทธิพลหรือใชอานาจหนาที่ทาใหหนวยงานของตน    
เขาท าสัญญากับบริษัทของพ่ีนองของตน 
  9.  การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน (Influence) 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาที่ของรัฐใชต าแหนงหนาที่ขมขู ผูใตบังคับบัญชาใหหยุดท า
การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. การระบุความเสี่ยง 
ระบคุวามเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงทางการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว) 

UnKnow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

การจัดซื้อจัดจาง 
          -  การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ    
             (Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือ   
             ชนะการประมูล 
          -  การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชนการปด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 

 

การรับของขวัญ 
          -  เจาหนาที่ใชหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูรับบริการใหมีการ 
             ด าเนินการใหมีการด าเนินการนั้นๆไดสะดวก 

 

 

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
          -  เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือบุคคลที่เปนญาติ   
             หรือใกลชิด สนิทสนมกอน 

 

 

การท างานพิเศษ 
          -  การที่พนักงานไมท างานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน  
             อยางเต็มท่ีแตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู นอก   
             เหนือ อ านาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 Known Factor  ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซาสูง หรือมีประวัติอยูแลว 
 Unknown Factor ไมเคยเกิดหรือมีประวัติมากอน ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณ
การลวงหนาในอนาคต 
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2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
วิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 
 สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวาง 
     ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
 สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน
     องคกรมีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอ านาจควบคุมขามหนวยงาน
     ตามหนาที่ปกติ 
 สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรจูัก 
     ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
     สม่ าเสมอ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
การจัดซื้อจัดจาง 
          -  การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ   
             (Specification)ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือ 
             ชนะการประมูล 
          -  การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปด  
             ประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

    

การรับของขวัญ 
           -  เจาหนาที่ใชหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูรับบริการใหมีการ 
              ด าเนินการใหมีการด าเนินการนั้นๆไดสะดวก 

    

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
           -  เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือบุคคลที่เปนญาติ     
              หรือใกลชิด สนิทสนมกอน 

    

การท างานพิเศษ 
           -  การที่พนักงานไมทางานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน  
              อยางเต็มท่ีแตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู นอกเหนือ 
              อ านาจหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

    

 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
คาความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยมีเกณฑ ดังนี้ 
 3.1   ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  -  ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจ า 
เปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองท าการปองกันไมด าเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูใน
ระดับ 3 หรือ 2 
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  -  ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเปนต่ า
ในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 
 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
การรับของขวัญ 
   -  เจาหนาที่ ใชหนาที่ร ัผิดชอบชวยเหลือ 
ผูรับบริการใหมีการด าเนินการใหมีการด าเนิน 
การนั้นๆไดสะดวก 

2 
 

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
   -  เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือ
บุคคลที่เปนญาติ หรือใกลชิด สนิทสนมกอน 

2 
 

 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง
หนวยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจาย
เพ่ิม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 
Customer/Userคาอยูที่ 2 หรือ 3 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 
 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การรับของขวัญ 
     -  เจาหนาที่ใชหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูรับ 
บริการใหมีการด าเนินการใหมีการด าเนินการนั้นๆ
ไดสะดวก 

   

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
     -  เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือ 
บุคคลที่เปนญาติ หรือใกลชิดสนิทสนมกอน 
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สรุปตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ 

จ าเปนของการ 
เฝาระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
ความจ าเปน X 
ความรุนแรง 

การรับของขวัญ 
     -  เจาหนาที่ใชหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูรับบริการ
ใหมีการด าเนินการใหมีการด าเนินการนั้นๆไดสะดวก 

2 2 4 

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
     -   เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือบุคคลที่เปน 
ญาติ หรือใกลชิด สนิทสนมกอน 

2 2 4 

 
Risk Matrix 
                 ความจ าเปน 
                  ของการเฝา 
                          ระวัง 
ความรุนแรงของ 
ผลกระทบ 

1 2 3 

1  ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก   
2  ระดับต่ า  ความเสี่ยงดานการทุจริต ระดับสูง 
3 ระดับต่ า  ระดับต่ า  ระดับปานกลาง 
  
 ระดับสูงมาก   ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
 ระดับสูง  ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
 ระดับปานกลาง  ใชกระบวนการควบคุมภายใน 
 ระดับต่ า   ใชกระบวนการควบคุมภายใน 
 ความเสี่ยงดานการทุจริต 
 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
เกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี  : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 
 พอใช  : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 
แตยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน  : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การรับของขวัญ 
     -  เจาหนาที่ใชหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือ ผู
รับบริการใหมีการด าเนินการใหมีการด าเนินการ 
นั้นๆไดสะดวก 

พอใช    

การชวยเหลือผูประสบภัยทางสังคม 
     -  เจาหนาที่จะพิจารณาใหความชวยเหลือ
บุคคลที่เปนญาติหรือใกลชิด สนิทสนมกอน 

พอใช    

 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 1. จัดท าประมวลจริยธรรมของขาราชการ ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 2. จัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3. จัดท าคูมือบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน แจงพนักงานปฏิบัติตามคูมือ 
 4. จัดท ามาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 5. จัดท ามาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 6. จัดท ามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 7. จัดท ามาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 8. จัดท ามาตรการปองกันการรับสินบน ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 9. จัดฝกอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน (ITA) 
 10. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 11. บังคับใชนโยบายที่ก าหนด  และมีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไวอยางสม่ าเสมอ 
 
การก ากับติดตาม 
 

 ก าหนดใหทุกหนวยงานตองมีการระบุวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการท างานของ 
หนวยงานเกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชนทับซอนทุกป และน าเสนอรายงานผูบังคับบัญชา 
ก าหนด กรณีมาตรการที่มีอยู ไมเพียงพอหรือเพียงพอ  แตไมมีประสิทธิผลหนวยงานตองจัดท าแผนปรับปรุง 
การควบคุมภายในเพ่ิมเติม หากเพียงพอใหใชมาตรการที่มีอยูบริหารจัดการ กรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูงถึงสูง 
มากและสงผลกระทบกับองคกรสูง จะน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ใชมาตรการที่มีอยู 
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ้


