การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอำนาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต
เทศบาลตำบลชะเมา ถูกกำหนดใหประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลชะเมา
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤตการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว
- นำรถยนตสวนกลางของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบอยครั้ง ซึงตองรับผิดชอบจายคาน้ํามันดวยตนเอง แต
กลับมีการเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงและทาการเบิกเกินกวาความเปนจริง
การทำธรุกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เปนคูสัญญา(Contracts)
- เจาหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางทำสัญญาซื้อของจาก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การที่เจาหนาที่ไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มที่ แต
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงาน
การจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ที่
จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการ
จัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor








หมายเหต : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซ้ําสูง หรือมีประวัติอยูแลว
Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ
ประมาณการลวงหนาในอนาคต
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง วิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/
ความเสี่ยงการทจริต แบงออกเป็น สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกรมีหลาย
ขั้นตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถ
ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยงการทจริต
เขียว เหลือง สม
แดง
การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว
- นำรถยนตสวนกลางของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบอยครั้ง ซึ่งตองรับผิดชอบจายน้ํามันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิก
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เปนคูสัญญา(Contracts)
- เจาหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางทาสัญญาซื้อของจากบริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การที่เจาหนาที่ไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มที่ แตเอา
เวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงาน
การจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ที่จัดซื้อ
จัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการจัดซื้อ
จัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา









3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
คาความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจำเป็นของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ
ดังนี้
3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงของ
การเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกันไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูใน ระดับ 3 หรือ 2
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ําในการเฝา
ระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการ
ประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศ
การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
2
2

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงาน
กํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คืออยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม
Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User คาอยูที่
2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ
ดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ที่จัดซื้อจัดจางให
พวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการจัดซื้อจัดจาง
หรือเผยแพรขอมูลลาชา

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
2
2

สรุปตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

คาความเสี่ยงรวม
ความจำเปน x
ความรุนแรง

2

2

4

2

2

4

การจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการ
ประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศ
การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา

Risk Matrix
ความจำเปนของการเฝาระวงั
ความรุนแรงของผลกระทบ
3
2
1



1

2


ระดับสูงมาก ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับสูง
ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ใชกระบวนการควบคุมภายใน
ระดับตา
ใชกระบวนการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

3

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดงั น
ดี : จัดการไดทันท ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสียทาง
การเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร แต
ยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ
โอกาส/ความเสี่ยงการทจริต

การจัดซื้อจัดจาง
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดและครุภัณฑ
(Specification)ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการ
ประมูล
- การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปด
ประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา

คุณภาพ
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
คาความ
ระดับตา
ระดับปานกลาง
เสี่ยง
ระดับสูง
พอใช



พอใช



5. แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตาบลริมปงไดกาหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริตประจาป 2562 จานวน 7 มาตรการ ไดแก
1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท
5. มาตรการปองกันการรับสินบน
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใชดลพินิจ

