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คํานํา 

 

   เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ ท่ี
คนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริตคือ การแกไขปญหาการ
ทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการ พนักงาน และผูบริหารงานทุกคน ซ่ึงเปนเจตจํานงของทุก
องคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 
 

   ดังนั้น เทศบาลตําบลแมหลาย จึงไดดําเนินการและจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาใชในเทศบาลตําบล
แมหลาย อันจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการของเทศบาลตําบลแมหลาย จะไมมีการทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
ใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระ
งานแตอยางใด 

 

 

 

เทศบาลตําบลแมหลาย 

อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 
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วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตใน
องคกรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมจะ ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอดานการทุจริตใหแก
บุคลากรของ องคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชใน
องคกรจะชวย ใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดํา เนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับ
การทุจริตท่ีไม คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเลียหายข้ึนก็จะเปนความ
เลียหายท่ีนอย กวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว
โดยใหเปนสวน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใช การเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง 
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี 
ประสิทธิภาพตอไป 

นิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
  ๑. แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดซ้ําอีก 
  ๒. เฝาระวัง สอดลอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดลองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้ บาง
เรื่องท่ีนาสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 
  ๓. ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนท่ีพฤติกรรมท่ีเคย รับรูวาเคย
เกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการ ทุจริต 
จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก 
  ๔. การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่องประเด็น ท่ีไมคุนเคย 
ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

 

ขอบเขตความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน ๓ ดาน 

  ๑. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับภาระงานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎระเบียบ ท่ี
เก่ียวของ 

  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย 

 



๓ 
 

การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคล หรือ หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน การทุจริตท่ีมี
อยูในปจจุบนัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถ่ินพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการ
กระจายอํานาจ มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมาก
ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินหลายแหงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
เชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ เกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด คุณธรรม 

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน การ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปเปน ประเด็น
ได ดังนี้ 

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายท่ี
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะผูบริหารและขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาส
หนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา พฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของ การ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให สินบนแก เจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 



๔ 
 

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ ใหกับตนเองและครอบครัว 
   ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ เนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม 
   ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความชื่อสัตย สุจริต
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต     
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
การดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ 
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เทศบาลตําบลแมหลาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

  - กระบวนงานสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเขามาเปนพนักงาน ซ่ึงมีโอกาสเรียกรับผลประโยชน หรือ
เอ้ือประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มี
การเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

- กระบวนนําทรัพยสินทางราชการไปใชประโยชน 
- กระบวนการท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

   ๒) การพิจารณากระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

- การรับ - จายเงิน 

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนหรือสินบน 

- การจัดซ้ือจัดจาง และการจางเหมาบริการ 

- การกําหนดคุณลักษณะพัสดุการกําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา 

- การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธ 

- การตรวจรับพัสดุ 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

- การนําทรัพยสินสวนราชการไปใช ประโยชน 

- การบริหารบุคคล เขน การคัดเลือกเขารับราชการ 



๕ 
 

    ๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

   ๔) แนวทางการปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

- การจัดทําประกาศนโยบาย มาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริต โดยนายกเทศมนตรีตําบล
แมหลาย ไดแจงทุกสวนราชการในสังกัดรับทราบและประกาศและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

- จัดทําโครงการอบรม/กิจกรรมสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรในหนวยงาน 
   - จัดทําโครงการฟกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ 

   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง 

   - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก เว็บไซตเทศบาลตําบล   
แมหลาย http://www.maelai.go.th/ หรือ โทรศัพท ๐๕๔-๖๕๒๖๖๐ แฟกซ กดตอ ๑๑๕  

 

http://www.maelai.go.th/


- ๕ - 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประเมินระดับของความเสี่ยง ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระบบที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

๑ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการหา
พัสดุ 

เป็นความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิด
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๑.ผู้บังคับบญัชา ประกาศ
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ 

  /   การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม
การรับในโอกาสที่ ไม่ได้ควบคุม 
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม อย่างใกล้ชิด 
ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ให้ความไว้วางใจ 
ตามมาตาที่ปฏิบัติกันในสังคม ๒. เจ้าหน้าที่ 
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด มีปัญหาทาง 
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ 

การเงิน อาจทําให้บุคคลภายนอกเข้าใจ 
ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได ้

ควบคุมกํากับดูแล
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธี
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุอย่าง
เคร่งครัด 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ 



- ๖ - 

 

ประเมินระดับของความเสี่ยง ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระบบที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

  /    ๒ การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 

การนํา
ทรัพย์สิน
ส่วนราชการ
ไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 

๑.ผู้บังคับบญัชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 

การนําทรัพย์สินของทางราชก
โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น  
อุปกรณ์สํานักงาน รถยนต ์
เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น ๒.ขาดการปฏิบัติ

หน้าที่ตาม
กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
๓.ขาดคน
รับผิดชอบ
โดยตรง 
๔.ขาดจิตสํานึกที่
ดีในการเอา
เปรียบทาง
ราชการ 

๑. การดําเนินการจัดทําทะเบียน
คุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ
อนุญาตก่อนนําทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้ 
๒. สร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับ       
บุคลากร 

สภาพของ
ทรัพย์สิน
ราชการมีความ
คงทนตามอายุ
การใช้งานตาม
มาตรฐาน 



- ๗ - 

 

ประเมินระดับของความเสี่ยง ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระบบที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

 /    ๓ มาตรการมอบ
อํานาจอนุมัติ
อนุญาตสั่งการเพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
กิจกรรมการขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

๑. ประชาชนยื่นคํา
ร้องต่อหน่วยงาน 

การเรียกร้อง
หรือเพิ่มขั้นตอน
เพื่อให้ประชาชน
ยื่นข้อเสนอหรือ
ทรัพย์สินเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
ใบอนุญาต 

ดําเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อ 
ประวิงเวลาการดําเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

และดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน ๑๕ 
วันหรือทันทีแล้วแต่
กรณี 
๓. ดําเนินการออก
ใบอนุญาตหรือต่อ
ใบอนุญาตแล้วแต่
กรณี 

ดําเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประชาชน
ได้รับการ
พิจารณา
ใบอนุญาตตาม
ระยะเวลาที่
กําหหนด 



- ๘ - 

ประเมินระดับของความเสี่ยง ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การควบคุม/
ระบบที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูง
มาก 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 

 /    ๔ การรับสมัคร
บุคคลภายนอกเพื่อ
สรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง 

การจัดทําประกาศรับ
สมัคร/การรับสมัคร/
การจัดสอบ/การ
ประกาศผล/การ
สอบ/การจัดทํา
สัญญาจ้าง 

๑.การไม่
ดําเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

ความโปร่งใสในกระบวนการ
สรรหา 

๒.ความไม่
โปร่งใสในการ
สรรหา 

 

ดําเนินการสรรหาอย่างเป็นธรรม 
ชัดเจน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้ง
กรรการ กําหนดหลักเกณฑ์การ
จ้างและการสอบทานพร้อม
กําชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
สรรหา
พนักงานจ้าง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง :  งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 

ชื่อผู้รายงาน........นายนพดล.....หล่ายดวงใจ........   
ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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