
การประเม ินความเส่ียงการท ุจร ิต 

เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ตามยุทธศาสตรชาต ิวาด วย การปองกันและปราบปรามการท ุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และการประเมินค ุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได กําหนดต ัวชี้วัดออกเป ็น 10 ต ัวชี้วัด ด ังนี้ 

1)  การปฏิบ ัต ิหน าท่ี 
2) การใช งบประมาณ 
3) การใช อำนาจ 
4) การใชทรัพยส ินของราชการ 
5) การแกไขป ัญหาการท ุจริต 
6) ค ุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประส ิทธิภาพการส ื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเป ิดเผยข อม ูล 
10) การปองกันการท ุจริต 
เทศบาลตำบลชะเมา ถูกกำหนดใหประเมินตัวช ี้วัดท่ี 10 การปองกันการท ุจริต ต ัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 

การดำเนินการเพ่ือปองกันการท ุจริต ขอ 036 การประเมินความเส ี่ยงการท ุจริต 
 

การประเม ินความเส่ียงการท ุจร ิต ของเทศบาลตําบลชะเมา 
ข้ันตอนการประเม ินความเส่ียงการทุจริต 

1.  การระบุความเส่ียง 
ระบุความเส ี่ยง อธ ิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤตการณ ความเส ี่ยงเฉพาะท ี่มีความเส ี่ยงการท ุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการท ุจริต ประเภทความเสี่ยงการท ุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

การใช ทร ัพย ส ินของราชการเพ ื่อประโยชน ธ ุรกิจส วนต ัว 
- นำรถยนต สวนกลางของเทศบาลไปใช ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบอยคร ั้ง ซึ งต องร ับผ ิดชอบจ ายค านํ้ามันด วยตนเอง แต 
กล ับมีการเบิกค านํ้ามนัเช้ือเพล ิงและทาการเบิกเกินกว าความเปนจร ิง 

  

การทำธร ุกิจกับต ัวเอง(Self-dealing) เปนค ูส ัญญา(Contracts) 
- เจาหน าท่ีเก่ียวข องกับกระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ างทำส ัญญาซื้อของจาก 
บร ิษ ัทของครอบคร ัวตนเองหร ือบร ิษ ัทท่ีตนเองมีหุนส วนอยู 

  

การทำงานพ ิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การท่ีเจาหน าท่ีไมทำงานท่ีไดร ับมอบหมายจากเทศบาลอย างเต ็มท่ี แต 
เอาเวลาไปร ับงานพ ิเศษอ่ืนๆ ท่ีอย ูนอกเหน ืออำนาจหน าท่ี ท่ีได ร ับ 
มอบหมายจากหน วยงาน 

  

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกําหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดุและคร ุภ ัณฑ (Specification)ท่ี 
จ ัดซื้อจ ัดจ างใหพวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการประมูล 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างต อสาธารณะ เช น การปดประกาศการ 
จ ัดซื้อจ ัดจ าง หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

  

 
 

 

 
 



หมายเหต : Known Factor – ความเส ี่ยงท่ีเคยเก ิด คาดวาจะมีโอกาสเก ิดซํ้าส ูง หรือมีประวัติอยูแล ว 
Unknown Factor - ความเส ี่ยงท ี่ไมเคยเกิดหร ือไมมีประวัติมากอน ปจจ ัยความเส ี่ยงท ี่มาจากการพยากรณ 
ประมาณการล วงหน าในอนาคต 

 
 

2.  การว ิเคราะหสถานะความเส่ียง วิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเส ี่ยงการท ุจริตของแต ละโอกาส/
ความเส ี่ยงการทจริต แบ งออกเป ็น สถานะส ีเข ียว : ความเส ี่ยงระด ับต่ํา 
สถานะส ีเหล ือง : ความเส ี่ยงระด ับปานกลาง และสามารถใช ความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบ ัต ิงาน 
ตามปกต ิควบค ุมด ูแลได 
สถานะส ีส ม : ความเส ี่ยงระด ับส ูง เป ็นกระบวนงานท ี่มีผ ูเก่ียวของหลายคน หลายหน วยงานภายในองค กรมีหลาย 
ข้ันตอน จนยากตอการควบค ุมหร ือไมมีอำนาจควบค ุมข ามหน วยงานตามหน าท ี่ปกติ 
สถานะส ีแดง : ความเส ี่ยงระด ับส ูง เป ็นกระบวนงานท ี่เก่ียวของกับบ ุคคลภายนอก คนท ี่ไมร ูจ ักไมสามารถ 
ตรวจสอบได ช ัดเจน ไมสามารถกำกับต ิดตามได อย างใกล ช ิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

โอกาส/ความเส ี่ยงการทจริต เข ียว เหล ือง ส ม แดง 
การใช ทร ัพย ส ินของราชการเพ ื่อประโยชน ธ ุรกิจส วนต ัว 
- นำรถยนต สวนกลางของเทศบาลไปใช ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบอยคร ั้ง ซึ่งต องร ับผ ิดชอบจ ายนํ้ามันด วยตนเอง แต กล ับมีการเบิก
ค านํ้ามันเช้ือเพล ิง 

 
 
 

   

การทำธุรกิจกับต ัวเอง(Self-dealing) เปนค ูส ัญญา(Contracts) 
- เจาหน าท่ีเก่ียวข องกับกระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ างทาส ัญญาซื้อของจากบร ิษ ัท 
ของครอบคร ัวตนเองหร ือบร ิษ ัทท่ีตนเองมีหุนส วนอยู 

 
 
 

   

การทำงานพ ิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การท่ีเจาหน าท่ีไมทำงานท่ีได ร ับมอบหมายจากเทศบาลอย างเต ็มท่ี แต เอา 
เวลาไปร ับงานพ ิเศษอ่ืนๆ ท่ีอย ูนอกเหน ืออำนาจหน าท่ี ท่ีได ร ับมอบหมายจาก 
หน วยงาน 

 
 
 

   

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกําหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดุและคร ุภ ัณฑ (Specification)ท่ีจัดซื้อ 
จ ัดจ างใหพวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการประมูล 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างตอสาธารณะ เช น การปดประกาศการจ ัดซื้อ 
จ ัดจ าง หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

  
 
 

 
 
 

  



3.  เมทร ิกสระด ับความเส่ียง 
ค าความเส ี่ยงรวม ค ิดจากระด ับ ความจำเป ็นของการเฝ าระวัง ค ูณ ระด ับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ 
ด ังนี้ 
3.1 ระด ับความจําเป ็นของการเฝาระว ัง ม ีแนวทางในการพ ิจารณา ด ังนี้ 

- ถาเปนก ิจกรรมหรือข้ันตอนหล ักท ี่สำค ัญของกระบวนงานน ั้นๆ (MUST) หมายถ ึง  มีความจำเป ็นสูงของ 
การเฝ าระวังความเส ี่ยงการท ุจริตท่ีต องทำการปองกันไมดําเนินการไม ได ค าของ MUST ค ือ ค าท ี่อยูใน ระด ับ 3 หรือ 2 

- ถาเปนก ิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน ั้นๆ (SHOULD) หมายถ ึง มีความจำเป ็นต่ําในการเฝ า
ระวังความเส ี่ยงการท ุจริต ค าของ SHOULD ค ือ ค าท ี่อยูในระด ับ 1 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการท ุจริต ก ิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

ก ิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกําหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดุและคร ุภ ัณฑ 
(Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจางใหพวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการ 
ประมลู 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างต อสาธารณะ เช น การปดประกาศ 
การจ ัดซื้อจ ัดจ าง หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
 

3.2 ระด ับความร ุนแรงของผลกระทบ ม ีแนวทางในการพ ิจารณา ด ังนี้ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงานน ั้นเก่ียวของกับ ผ ูมีส วนได ส วนเส ีย Stakeholders รวมถ ึงหน วยงาน 

กํากับด ูแล พันธมิตร ภาค ีเครือข าย ค ืออยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงานน ั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเง ิน รายได ลด รายจ ายเพ่ิม

Financial ค าอยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงานน ั้นผลกระทบต อผ ูใช บริการ กล ุมเป าหมาย Customer/User ค าอยูท่ี

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงานน ั้นผลกระทบต อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ 
ด านการเรียนรู องค ความรู Learning & Growth ค าอยูท่ี 1 หรือ 2 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการท ุจริต ระดับความร ุนแรงของ 
ผลกระทบ 

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกําหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดุและคร ุภ ัณฑ (Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจางให 
พวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการประมูล 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างต อสาธารณะ เช น การปดประกาศการจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

 

 
2 

 

 
2 



สรุปตารางเมทร ิกส ระด ับความเส่ียง 
โอกาส/ความเสี่ยงการท ุจริต ระดับความจำเปน 

ของการเฝาระว ัง 
ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
ความจำเปน x 
ความร ุนแรง 

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกําหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดุและคร ุภ ัณฑ 
(Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจางใหพวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการ 
ประมลู 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างต อสาธารณะ เช น การปดประกาศ 
การจ ัดซื้อจ ัดจ าง หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

 

 
2 

 
 
 

2 

 

 
2 

 
 
 

2 

 

 
4 

 
 
 

4 

 
 

Risk Matrix 
 
 

ความจำเปนของการเฝ าระว ัง 
 

 
ความร ุนแรงของผลกระทบ 

 

 
1 

 
2 

 
3 

3    

2    

1    
 
 

ระด ับส ูงมาก     ใช กระบวนการควบค ุมภายใน + แผนบริหารความเส ี่ยง 
ระด ับส ูง          ใช กระบวนการควบค ุมภายใน + แผนบริหารความเส ี่ยง 
ระด ับปานกลาง  ใช กระบวนการควบค ุมภายใน 
ระด ับตา          ใช กระบวนการควบค ุมภายใน 

 ความเส ี่ยงเรื่องการท ุจริต 



4.  การประเม ินการควบคุมความเส่ียง 
เกณฑ ค ุณภาพการจ ัดการ จะแบ งออกเปน 3 ระด ับ ด ังน 
ด ี : จ ัดการได ท ันท ท ุกครั้งท ี่เกิดความเส ี่ยง ไมกระทบถ ึงผ ูใช บริการ/ผ ูรับมอบผลงาน องค กรไมมีผลเส ียทาง 

การเง ิน ไมมีรายจ ายเพ่ิม 
พอใช : จ ัดการได โดยส วนใหญ มีบางครั้งยังจ ัดการไมได กระทบถ ึงผ ูใช บริการ/ผ ูรับมอบผลงาน องค กร แต 

ยอมร ับได มีความเขาใจ 
อ อน : จ ัดการไมได หรือได เพียงส วนน อย การจ ัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถ ึงผ ูใช บริการ/ผ ูรับมอบ 

ผลงานและยอมร ับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
 

โอกาส/ความเส ี่ยงการทจริต ค ุณภาพ 
การจ ัดการ 

ค าประเมนิการควบค ุมความเส ี่ยงการทุจร ิต 
ค าความเส ี่ยง 

ระด ับตา 
ค าความเส ี่ยง 

ระด ับปานกลาง 
ค าความ 

เสี่ยง 
ระด ับส ูง 

การจ ัดซื้อจ ัดจ าง 
- การกาหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของว ัสดและคร ุภ ัณฑ 
(Specification)ท่ีจัดซื้อจัดจางใหพวกพ องได เปร ียบหร ือชนะการ 
ประมลู 
- การปกปดข อมลูการจ ัดซื้อจ ัดจ างต อสาธารณะ เช น การปด 
ประกาศการจ ัดซื้อจ ัดจ าง หร ือเผยแพร ข อมลูล าช า 

 

 
พอใช 

พอใช 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

5.  แผนบร ิหารความเส่ียง เทศบาลตาบลริมปงได กาหนดมาตรการภายในเพ่ือส งเสริมความโปรงใสและปองกัน
การท ุจริตประจาป 2562 จานวน  7 มาตรการ  ได แก 
1.  มาตรการเผยแพร ขอมูลต อสาธารณะ 
2.  มาตรการให ผ ูม ีส วนได ส วนเส ียมีส วนรวม 
3.  มาตรการส งเสริมความโปรงใสในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ าง 
4.  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการท ุจริตและประพฤต ิมิชอบของเจ าหน าท 
5.  มาตรการปองกันการร ับส ินบน 
6.  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวม 
7.  มาตรการตรวจสอบการใช ดลพิน ิจ 


