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คํานํา 

            

                     เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ
ตาง ๆ ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การ
แกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการและเปนเจตจํานงของ
เทศบาลตําบลสันกําแพงท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

                     เทศบาลตําบลสันกําแพงไดจัดวางระบบเพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบล
สันกําแพง ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน คือ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการ
พิจารณาอนมัุติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเม่ือไดมีการนําแผน
ไปสูการปฎิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารและพนักงานเทศบาลทุกฝาย จัดทํามาตรการปองกันและนํา
มาตรการมาดําเนินการ เพ่ือการปองปรามมิใหเกิดความเสียหายตอองคกรและปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดวางระบบประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 
 

ความเปนมา 

              คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการตอตานการทุจริต
แหงชาติ (คตช) ในการประชุม คตช.ท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีเสนอใหรัฐบาลประกาศให  
“ป 2560 เปนปแหงการอํานายความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตอตานการรับ
สินบนทุกรูปแบบ” ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท) ในฐานะเลขานุการ คตช.เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ 
                สืบเนื่องจากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศผล
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Percepion Index : CPI) ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 
2560 ประเทศไทยไดคะแนน 35 คะแนน อยูในลําดับท่ี 101 จากประเทศท่ีเขารวมประเมินท้ังหมด 176 
ประเทศ ลดลงจากป 2558 ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยูในลําดับท่ี 76 จากประเทศท่ีเขารวม
ประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ      
มีคะแนนลดลงอยางมากในป 2559 ซ่ึงเปนแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเก่ียวของ
กับการทุจริตมากนอยเพียงใด และการสํารวจจากนักธุรกิจท่ีเขามาลงทุนในประเทศวาภาคธุรกิจตองจายเงิน
สินบนในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
                สํานักงาน ป.ป.ท มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารภายใตกรอบ
ธรรมาภิบาล เพ่ือลดปญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นวาเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสูธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการใหบริการ
ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  อันเปนการแกไขปญหาการรับสินบนซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินผลคะแนน
แหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ     
ใหดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557    
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (1) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของ
รัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ และ
หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตมิชอบทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกรดวยการ  
สั่งการหรือมอบหมายใหมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางตอเนื่อง จริงจัง เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและเปนการยกระดับคา CPI 
                 เทศบาลตําบลสันกําแพงโดยคณะผูบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและถือเปนนโยบายใน
เรื่องของการปองกันและปองปรามการทุจริต ซ่ึงเปนวาระของชาติและจังหวัดเชียงใหมในการท่ีจะกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกร จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตข้ึน เพ่ือคนหา ประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
ท่ีอาจเกิดข้ึนในเทศบาลและจัดวางมาตรการปองกันในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายข้ึน   
ในองคกรได 
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สวนที่ 2 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

1.   วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

                มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน      
ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกร ถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการ
เตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 
                 วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหเทศบาลตําบลสันกําแพงมี
มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีม่ีประสิทธิภาพตอไป      

2.  ความหมาย 

                 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือการรับสินบน 

3.  กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

                  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร  (Control  Environment) ตามมาตรฐาน COSO  
2013 (Committee of Sponsoring Organization 2013)  ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ
ตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  สําหรับ
มาตรฐาน COSO 2013  ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ 

                  สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี 2 
หลักการท่ี 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก 

                  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

                   Corrective :  แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก 

                   Detective  :  เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 

                   Preventive  :  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวน      
ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน   คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวา
ทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา
ไดอีก 

                 Forecasting  :  การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน และปองกัน ปองปราม ลวงหนา
ในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown  Factor)      
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4.  องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย  Pressure / Incentive  หรือ    
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม 
กํากับ ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization  หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม
ทฤษฏี สามเหลื่อมการทุจริต (Fraud  Triangle) 

 
องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหล่ืยมทุจริต 

(The Fraud Triangle) 

 

5.  ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

                     ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบงออกเปน 3 ดาน  ดังนี้ 

                      5.1  ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานายความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
                      5.2  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
                      5.3  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การใชจายงบประมาณ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

    ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง  

1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน/งาน  1. การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของงานทะเบียนราษฎร 
                             2. การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. 

“กรณีการรับสงผูปวยไปโรงพยาบาล” 
                             3. การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
                             4. การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา  
                             5. การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
 

ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow 

Factor 

1 การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของงานทะเบียน
ราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและบุคคลท่ีเกี่ยวของอาจจะ
ดําเนินการในลักษณะของการบันทึกถอยคําท่ีเปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดให
เพียงพอ หรือมีถอยคําประเด็นการสอบสวนท่ีเอื้อประโยชนใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปนเท็จ หรือจัดทําเอกสารท่ีมีพิรุธ 
สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียกรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ในการเพิ่มช่ือ
และรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหกับผูท่ีไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

  
 
 
  

2  การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 
อปท. “กรณีการรับสงผูปวยไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผูท่ีไมไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูท่ีไดรับการพิจารณาใหไดรับการชวยเหลือ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนประจําเทศบาลฯ 
3.นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพ่ือประโยชนของตนเองและเครือ
ญาติ 
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใชผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยติดเตียง 
ผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยท่ีไมมีผูดูแล เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหเปนกรณีพิเศษ 
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Know Factor    :  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดข้ึนสูงมีประวัติอยูแลว 
Unknow Factor :  ไมเคยเกิดหรือมีประวัติมากอนแตมีความเสี่ยงจาการพยากรณในอนาคตมีโอกาสเกิด 
 
ข้ันตอนท่ี 2  การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้   
 สถานะสีเขียว :   ความเสี่ยงระดับต่ํา      
 สถานะสีเหลือง :   ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหวางปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุม ดูแลได        
 สถานะสีสม  :   ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลาย
หนวยงานภายในองคกรมีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ี
ปกต ิ

สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามไฟสีจราจร) 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของงานทะเบียน
ราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและบุคคลท่ีเกี่ยวของอาจจะ
ดําเนินการในลักษณะของการบันทึกถอยคําท่ีเปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดให
เพียงพอ หรือมีถอยคําประเด็นการสอบสวนท่ีเอื้อประโยชนใหแกผูรอง       
โดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปนเท็จ หรือจัดทําเอกสารท่ี    
มีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ในการเพิ่มช่ือ
และรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหกับผูท่ีไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

 

 

 
  

 

 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow 

Factor 
3 การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 

- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

 
  

4 การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 
- การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอเท็จจริง 

 
  

5 การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 
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ข้ันตอนท่ี 3  เมทริกสระดับความเส่ียง (หาคาความเส่ียงรวม) (Risk Level matrix) 

                3.1  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
                       ระดับ 3  หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
                       ระดับ 2  หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
                       ระดับ 1  หมายถึง  เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

                3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
                       ระดับ 3  หมายถึง  มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล ในระดับ
รุนแรง 
                       ระดับ 2  หมายถึง  มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล ในระดับไม
รุนแรง 
                       ระดับ 1  หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 
 
 
 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

2  การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 
อปท. “กรณีการรับสงผูปวยไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผูท่ีไมไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูท่ีไดรับการพิจารณาใหไดรับการชวยเหลือ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนประจําเทศบาลฯ 
3. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพ่ือประโยชนของตนเองและเครือญาติ 
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใชผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยติดเตียง 
ผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยท่ีไมมีผูดูแล เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเปนกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

3 การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

  
  

  

4 การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 
- การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอเท็จจริง 

  
  

  

5 การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 
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ตารางท่ี 3  SCORING 

 
 
ที่ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

3   2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3   2   1 

คาความ
เสี่ยงรวม
จํานวน 

X 
รุนแรง 

1 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของ
งานทะเบียนราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและบุคคลที่
เก่ียวของอาจจะดําเนินการในลักษณะของการบันทึกถอยคําที่
เปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดใหเพียงพอ หรือมีถอยคําประเด็นการ
สอบสวนที่เอ้ือประโยชนใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปนเท็จ หรือ
จัดทําเอกสารที่มีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
ในการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) ใน
กรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหกับผูที่ไดรับ
อนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

 
 
3 

 
 

3 

 
 
9 

2  การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ อปท. “กรณีการรับสงผูปวยไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผูที่ ไมได รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประจํา
เทศบาลตําบลสันกําแพง โดยไดรับประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับ
การชวยเหลือ จากที่ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ประชาชนประจําเทศบาลฯ 
3.นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพื่อประโยชนของ
ตนเองและเครือญาต ิ
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใชผูปวยฉุกเฉิน 
ผูปวยติดเตียง ผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยที่
ไมมีผูดูแล เพื่ออํานวยความสะดวกใหเปนกรณีพิเศษ 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
6 

3 การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

 
2 

 
2 

 
4 

4 การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 
- การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

ขอเท็จจริง 

 
2 

 
3 

 
6 

5 การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 
 

 
3 

 
3 

 
9 
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ตารางท่ี 3.1  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก 
(MUST) 

กิจกรรมหรือขัน้ตอน
รอง 

(SHOULD) 

1 
 

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของ
งานทะเบียนราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและบุคคลท่ี
เกี่ยวของอาจจะดําเนินการในลักษณะของการบันทึกถอยคําท่ี
เปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดใหเพียงพอ หรือมีถอยคําประเด็น
การสอบสวนท่ีเอื้อประโยชนใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปนเท็จ หรือ
จัดทําเอกสารท่ีมีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาท่ี ในการเพิ่ม ช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน    
(ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ใหกับผูท่ีไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

 
 
 
  

 

2 การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํ านาจหน าที่ ของ  อปท .  “กรณีการ รับส งผู ป วย ไป
โรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผู ท่ีไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยไดรับประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูท่ีไดรับการพิจารณาให
ไดรับการชวยเหลือ จากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ประชาชนประจําเทศบาลฯ 
3.นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพื่อประโยชนของ
ตนเองและเครือญาติ 
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใชผูปวยฉุกเฉิน 
ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยท่ีไมมี
ผูดูแล เพื่ออํานวยความสะดวกใหเปนกรณีพิเศษ 

 
 

 
  

 

3 การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

  
  

4 การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 
- การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม 
  ขอเท็จจริง 

 
  

 

5 การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 
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ตารางท่ี    3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  stakeholders  
รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

    

ผลกระทบทางการเงิน  รายไดลด  รายจายเพ่ิม financial     
ผลกระทบตอผูใชบริการ  กลุมเปาหมาย customer/user     
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน  internal process     
กระทบดานเรียนรู  องคความรู learning & growth     

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Assessment) 

ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ 
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ / ผูรับมอบผลงาน แต

องคกรยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ
เสี่ยงระดับ

ต่ํา 

คาความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 

1.การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน 
(ท.ร.14)ของงานทะเบียนราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของอาจจะดําเนินการในลักษณะของการ
บันทึกถอยคํา ท่ี เปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดให
เพียงพอ หรือมีถอยคําประเด็นการสอบสวนท่ีเอื้อ
ประโยชนใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปน
เท็จ หรือจัดทําเอกสารท่ีมีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ี ในการเพิ่มช่ือและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนด
เลขประจําตัวประชาชนใหกับ ผู ท่ี ได รับอนุมั ติ        
ใหเพิ่มชื่อ 

ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ
เสี่ยงระดับ

ต่ํา 

คาความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 

2.การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. “กรณีการ
รับสงผูปวยไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผูท่ีไมได
รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ศูนยชวยเหลือประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง โดย
ไดรับประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผู ท่ีไดรับการ
พิจารณาใหไดรับการชวยเหลือ จากท่ีประชุม
คณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนประจํา
เทศบาลฯ 
3.นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพ่ือ
ประโยชนของตนเองและเครือญาติ 
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใช
ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยท่ีไมมีผูดูแล เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหเปนกรณีพิเศษ 

ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

3.การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

 

ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

4.การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 

การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามขอเท็จจริง 

ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

5.การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 

ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 
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ข้ันตอนท่ี 5  แผนบริหารความเส่ียง 

เลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางท่ี 4 ท่ีอยูในชอง              
คาความเสี่ยงอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง เพ่ือมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามระดับความ
รุนแรง 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.

14)ของงานทะเบียนราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง เจาของรายการและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของอาจจะดําเนินการในลักษณะของการ
บันทึกถอยคําท่ีเปนเท็จ ไมมีการลงละเอียดใหเพียงพอ 
หรือมีถอยคําประเด็นการสอบสวนท่ีเอื้อประโยชน
ใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานเปนเท็จ 
หรือจัดทําเอกสารท่ีมีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ี ในการเพิ่มช่ือและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะกําหนด
เลขประจําตัวประชาชนใหกับผูท่ีไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

1. ผูบังคับบัญชา กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหตระหนักถึง
ความสํ าคั ญท่ี จะต องดํ าเ นิ นการตามขั้ นตอนท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยเครงครัด ไมปลอยปละละเลย 
ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการหรือบุคคล 
2.เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูเฉพาะดานในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการและวิธีการปฎิบัติท่ีถูกตอง 
3.สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการสงเสริมใหเรียนรู
กระบวนการสอบพยานบุคคลและตรวจสอบพยานหลักฐาน 
4. กํากับการปฏิบัติงานการเพิ่มช่ือทุกกรณี ใหเปนไปตามหวง
ระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด มิใหเกิดความลาชา หรือดึงเวลา
เพื่อเรียกรับประโยชน 
5.กํากับดูแล ขั้นตอนของการตรวจสอบ ตรวจทาน โดยจะตองมี
การกําหนดแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีใหชัดเจน และเสนอ
ตามลําดับสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
ในการอนุมัติ (นายทะเบียนทองถิ่น) 

2 การจัดบริการสาธารณะในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. “กรณีการรับสงผูปวย
ไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชใหบริการแกผูท่ีไมไดรับ
การพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย
ชวยเหลือประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูท่ีไดรับการ
พิจารณาใหไดรับการชวยเหลือ จากท่ีประชุม
คณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนประจํา
เทศบาลฯ 
 

1. ผูบังคับบัญชา กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหการ
จัดบริการสาธารณะดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดโดยเครงครัด 
2. คณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ตองใหการพิจารณาชวยเหลือผูย่ืนคํา
รอง ดวยความเปนธรรม ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข จาก
ขอเท็จจริงท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบสภาพอาการความ
เจ็บปวยและสถานะความเปนอยูดานสวัสดิการสังคม 
3. จัดใหมีการกํากับควบคุมดูแลการใชรถพยาบาล
ฉุกเฉิน โดยบันทึกการเขา-ออกไปปฏิบัติงานภายนอก
ทุกวัน เฉพาะเหตุท่ีไดรับแจงเหตุฉุกเฉินจากศูนยเวียง
พิงค 1669 หรือการโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ี 
หรือตามตารางการรับสงผูปวยท่ีผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการศูนยชวยเหลือฯ 
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ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
 3.นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใชโดยพละการ เพ่ือ

ประโยชนของตนเองและเครือญาติ 
4. นํารถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการแกบุคคลซึ่งไมใช
ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดหรือผูปวยท่ีไมมีผูดูแล เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหเปนกรณีพิเศษ 

4.  ปดป ายประกาศหามมิ ให เจ าหนา ท่ี เรียกรับ
ผลประโยชนอื่ นนอกจากการใหบริการ ภายใน
รถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถสวนกลางอื่นท่ีใชบริการ โดย
แจงชองทางการรองเรียนและแจงเหตุดังกลาวให
ผูรับบริการสามารถแจงกลับมายังเทศบาลได 

3 การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

 

1.สรางความเขาใจใหพนักงานในระเบียบ ขอกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกใชวัสดุสํานักงาน 
3. มีมาตรการ/ขอกําหนด ในการเบิกวัสดุสํานักงานแต
ละครั้งในปริมาณท่ีเหมาะสม และสมเหตุสมผล 
4. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเมื่อส้ินปงบประมาณ 
5. ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีการ
ควบคุมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

4 การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
- การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดยไมปฏิบัติงานจริง 

การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ขอเท็จจริง 

1. สรางความเขาใจใหพนักงานเขาใจในระเบียบ ขอ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. กําชับใหเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานจริง ตามระเบียบ
อยางเครงครัด จัดทํารายงาน/สรุปผลการปฎิบัติงานใน
แตครั้ง เพื่อเปนหลักฐานใหสามารถตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และตรวจสอบความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

5 การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง 

1. แตงต้ังคณะกรรมการงานจางจากหนวยงานอื่น 
หรือกลุมอื่นๆ เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจงานจาง 
2. กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 
3. เปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ 
4. ปลูกฝงคุณธรรมใหกับบุคลากรทุกระดับชั้น 
 

 

ท่ี 6  การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

                 โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 สี ไดแก 

√   สถานะสีเขียว     :  ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 

√   สถานะสีเหลือง   :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

√   สถานะสีแดง      :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใชไมไดผล ความเส่ียงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
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  ตารางท่ี 6  ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
1 1. ผูบังคับบัญชา กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาให

ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยเครงครัด ไม
ปลอยปละละเลย ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการ
หรือบุคคล 
2.เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูเฉพาะดาน
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการและวิธีการ
ปฎิบัติท่ีถูกตอง 
3.สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการสงเสริมให
เรียนรูกระบวนการสอบพยานบุคคลและตรวจสอบ
พยานหลักฐาน 
4. กํากับการปฏิบัติงานการเพิ่มช่ือทุกกรณี ให
เปนไปตามหัวงระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด มิใหเกิด
ความลาชา หรือดังเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน 
5.กํากับดูแล ขั้นตอนของการตรวจสอบ ตรวจทาน 
โดยจะตองมีการกําหนดแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีให
ชัดเจน และเสนอตามลําดับสายการบังคับบัญชา
จนถึงผู บั งคับบัญชาท่ีมีอํ านาจในการอนุมั ติ      
(นายทะเบียนทองถิ่น) 

การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14)ของงาน
ทะเบียนราษฎร 
1. กระบวนการสอบสวนผูรอง 
เจาของรายการและบุคคลท่ีเกี่ยวของ
อาจจะดําเนินการในลักษณะของการ
บันทึกถอยคําท่ีเปนเท็จ ไมมีการลง
ละเอียดใหเพียงพอ หรือมีถอยคํา
ประเด็นการสอบสวนท่ีเอื้อประโยชน
ใหแกผูรองโดยมิชอบ 
2. ปกปดการตรวจสอบเอกสาร
พยานหลักฐานเปนเท็จ หรือจัดทํา
เอกสารท่ีมีพิรุธ สอไปในทางทุจริต 
3. การเรียนรับผลประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ในการ
เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บาน (ท.ร.14) ในกรณีตาง ๆ ซึ่งจะ
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหกับ
ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ 

 
 
 
 
  

  

2 1. ผูบังคับบัญชา กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา
ใหการจัดบริการสาธารณะดังกลาว ใหเปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการ  
ท่ีกําหนดโดยเครงครัด 
2. คณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง ตองใหการ
พิจารณาชวยเหลือผูย่ืนคํารอง ดวยความเปน
ธรรม ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข จากขอเท็จจริง
ท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบสภาพอาการความ
เ จ็บป วยและสถานะความ เป นอ ยู ด าน
สวัสดิการสังคม 
3. จัดใหมีการกํากับควบคุมดูแลการใช
รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยบันทึกการเขา-ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอกทุกวัน เฉพาะเหตุท่ีไดรับ
แจงเหตุฉุกเฉินจากศูนยเวียงพิงค 1669 
หรอืการโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ี หรือ
ตามตารางการรับสงผูปวยท่ีผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการศูนยชวยเหลือฯ 
 

การจัดบริการสาธารณะในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ อปท. “กรณกีารรับสง
ผูปวยไปโรงพยาบาล” 
1. นํารถพยาบาลฉุกเฉินไปใช
ใหบริการแกผูท่ีไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ศูนยชวยเหลือประจําเทศบาลตําบล
สันกําแพง โดยไดรับประโยชนตอบ
แทน 
2. เรียกรับประโยชนตอบแทนจากผูท่ี
ไดรับการพิจารณาใหไดรับการ
ชวยเหลือ จากท่ีประชุม
คณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ประชาชนประจําเทศบาลฯ 
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ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
 4. ปดปายประกาศหามมิใหเจาหนาท่ีเรียกรับ

ผลประโยชนอื่ นนอกจากการใหบริการ 
ภายในรถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถสวนกลางอื่น
ท่ีใชบริการ โดยแจงชองทางการรองเรียนและ
แจงเหตุดังกลาวใหผูรับบริการสามารถแจง
กลับมายังเทศบาลได 
 

    

 1.สรางความเขาใจใหพนักงานในระเบียบ  
ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกใชวัสดุสํานักงาน 
3. มีมาตรการ/ขอกําหนด ในการเบิกวัสดุ
สํานักงานแตละครั้งในปริมาณท่ีเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล 
4. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเมื่อส้ินปงบประมาณ 
5. ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมี
การควบคุมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
 

การเบิกจายวัสดุสํานักงาน 
- ขอเบิกวัสดุเกินความจําเปน 
- เบิกวัสดุเพื่อนําไปใชสวนตัว 

 

 
 
  

  

 1. สรางความเขาใจใหพนักงานเขาใจใน
ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. กําชับใหเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานจริง ตาม
ระเบียบอยางเครงครัด จัดทํารายงาน/สรุปผล
การปฎิบัติงานในแตครั้ง เพื่อเปนหลักฐานให
สามารถตรวจสอบในการปฏิบัติงาน 
3. ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และตรวจสอบ
ความถูกตองในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
 

การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา 
 - การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาโดย   
ไมปฏิบัติงานจริง 

 - การลงเวลาการปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอเท็จจริง 

 
 
  

  

 1. แตงต้ังคณะกรรมการงานจางจากหนวยงานอื่น 
หรือกลุมอื่น  ๆเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจงาน
จาง 
2. กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และแนวทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 
3. เปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ 
4. ปลูกฝงคุณธรรมใหกับบุคลากรทุกระดับชั้น 
 

การตรวจงานจางไมตรงตามรูปแบบ
ราชการ 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอื้อประโยชน
ใหกับผูรับจาง 

 
 
  

  

 

สีแดง เกินกวาการยอมรับ 
สีเหลือง เกิดข้ึนแลว แตยอมรับได 
สีเขียว ยังไมเกิด เฝาระวังตอเนื่อง 
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ข้ันตอนท่ี 7  จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 

                  นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย
สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได  จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม โดยแยก
สถานะเพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
                   7.1  เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
                   7.2  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
                   7.3  ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green ) 

ตารางท่ี  7  ตารางจัดทําระบบความเส่ียง 

                 7.1  (สถานะสีแดง Red)  เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 

                 7.2  (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 

                 7.3  (สถานะสีเขียว Green)  ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

  

 

 

ข้ันตอนท่ี 8  การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี 
สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว  เหลือง  แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
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ข้ันตอนท่ี 9  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

                รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตอผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ตามตารางท่ี 9 และ 10 

ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ  วันท่ี ........................................... 
หนวยงานท่ีประเมิน.............................................................................................................. 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียง  

สถานะของการดําเนินการ 

จัดการความเส่ียง 

       ยังไมไดดําเนินการ 

       เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

       เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

       ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมให
เหมาะสม 

       เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

       .................................................................................... 
       .................................................................................... 

ผลการดําเนินงาน ............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

ตารางท่ี 10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  ระหวางป 
(ทดแทนแผนเดิม) 

หนวยงานท่ีเสนอขอ  ................................................................................................................................. 
วันท่ีเสนอขอ          .................................................................................................................................. 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม   
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม   
ผูรับผิดชอบหลัก   
ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ   
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง  1....................................................................................... 

2........................................................................................ 
3........................................................................................ 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 
   
   
 

  
 

 

 




