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ค าน า 
 

เหตุุการณุ ความเสุ ่ยงดุ านการทุุจรุ ตเกุ ดแลุ วจะมุ ผลกระทบทางลบุ ซ่ึงปุัญหามาจากสาเหตุุตุ างๆุท ่
ค นหาต นตอท ่แท จร งได ยากุความเส ่ยงจึงจ าเป็นต องค ดล วงหน าเสมอุุ ุการป้องกันการทุจร ตุคือุการแก ปัญหา
การทุจร ตท ่ยั่งยืนุซึ่งเป็นหน าท ่ความรับผ ดชอบของหัวหน าสุ วนราชการุและเป็นเจตจ านงของทุุกองคุ กรท ่รุ วม
ต อต านการทุจร ตทุกรูปแบบ 

การน าเครือ่งมอืประเมุ นความเสุ ่ยงการทุุจรุ ตมาใชุ ในองคุ กรุจะชุ วยใหุ เปุ นหลุักประกุันในระดุับหนึ่งุได 
ว าการด าเน นการขององค กรจะไม ม การทุจร ตุหรือในกรณ ท ่พบกับการทุจร ตท ่ไม คาดค ดุโอกาสท ่จะประสบกับ
ปัญหาน อยกว าองค กรอ่ืนุหรือหากเก ดความเส ยหายขึ้นก จะเป็นความเส ยหายท ่น อยกว าองค กรท ่ไม ม การน า
เครื่องมือประเม นความเส ่ยงการทุจร ตมาใช ุเพราะได ม การเตร ยมการป้องกันล วงหน าไว ุุุโดยให เป็นส วนหนึ่ง
ของการปฏ บัต งานประจ าซึ่งไม ใช การเพ ่มภาระงานแต อย างใด 

เทศบาลต าบลชะเมาุุเป็นองค กรปกครองส วนท องถ ่นท ่ม บทบาทในการขับเคลื่อนุหน วยงานภาครัฐให 
บร หารงานภายใต กรอบธรรมาภ บาลุโดยการประเม นความเส ่ยงการทุจร ตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธรรมาภ บาลเพื่อลดปัญหาการทุจร ตภาครัฐุเทศบาลต าบลชะเมาจึงได ด าเน นการประเม นความเส ่ยงในองค กรขึ้น
เพ่ือให หน วยงานุม มาตรการุระบบหรือแนวทางในการบร หารจัดการความเส ่ยงของการด าเน นงานท ่อาจ
ก อให เก ดการทุจร ตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจร ตเช งรุกท ่ม ประส ทธ ภาพต อไป 

 
 
 

       ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลชะเมา 

ม นาคมุ2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การว เคราะห ความเส ่ยงในการเก ดการทุจร ตในองค กรปกครองส วนท องถ ่นุม วัตถุประสงค เพ่ือต องการบ งช ้
ความเส ่ยงของการทุจร ตท ่ม อยู ในองค กรโดยการประเม นโอกาสของการทุจร ตท ่อาจเก ดขึ้นุตลอดจนบุคคลหรือ
หน วยงานท ่อาจเก ่ยวข องกับการกระท าทุจร ตุเพ่ือพ จารณาว าการควบคุมและการป้องกันการทุจร ตท ่ม อยู ในปัจจุบันม 
ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลหรือไม  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว าปัจจัยท ่ม ผลต อการขยายตัวของการทุจร ตในระดับท องถ ่นุได แก ุการกระจายอ านาจ
ลงสู องค กรปกครองส วนท องถ ่นุแม ว าโดยหลักการแล วการกระจายอ านาจม วัตถุประสงค ส าคัญเพ่ือให บร การต างุๆุ
ของรัฐสามารถตอบสนองต อความต องการของชุมชนมากขึ้นุม ประส ทธ ภาพมากขึ้นแต ุในทางปฏ บัต ท าให แนวโน มของ
การทุจร ตในท องถ ่นหลายแห งเพ ่มมากย ่งข้ึนเช นเด ยวกัน 
 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็นุ7ุประเภทุดังน ้ 
 1) การทุจร ตด านงบประมาณุการท าบัญช ุการจัดซื้อจัดจ างุและการเง นการคลังุส วนใหญ เก ดจากการละเลย
ขององค กรปกครองส วนท องถ ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาท ่เก ดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจร ตอันเก ดจากช องว างของกฎระเบ ยบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจร ตท ่เก ดจากการขาดความรู ความเข าใจและขาดคุณธรรมจร ยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท ่เก ดจากการขาดการประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบ 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม ว าในปัจจุบันม หน วยงานและกฎหมายท ่เก ่ยวข องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจร ตแต พบว าุ
ยังคงม ช องว างท ่ท าให เก ดโอกาสของการทุจร ตุุุซึ่งโอกาสดังกล าวเก ดขึ้นจากการบังคับใช กฎหมายท ่ไม เข มแข งุ
กฎหมายุกฎระเบ ยบไม รัดกุมุและอ านาจหน าท ่โดยเฉพาะข าราชการระดับสูงก เป็นอ กโอกาสหนึ่งท ่ท าให เก ดการ
ทุจร ต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท ่ยอมรับว าสภาวะทางเศรษฐก จท ่มุ งเน นเรื่องของวัตถุน ยมุสังคมทุนน ยมุท าให คนในปัจจุบันมุ งเน น
ท ่การสร างความร่ ารวยุุุด วยเหตุน ้จึงเป็นแรงจูงใจให เจ าหน าท ่ม แนวโน มท ่จะท าพฤต กรรมการทุจร ตมากย ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจร ตในปัจจุบันม รูปแบบท ่ซับซ อนขึ้นุุโดยเฉพาะการทุจร ตใน
เช งนโยบายท ่ท าให การทุจร ตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนุุขาดกลไกการตรวจสอบความโปร งใส
ท ่ม ประส ทธ ภาพุดังนั้นจึงเป็นการยากท ่จะเข าไปตรวจสอบการทุจร ตของบุคคลเหล าน ้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณ การด าเน นงานของภาครัฐุได แก ุการจัดซื้อจัดจ างุเป็นเรื่องของการผูกขาดุดังนั้นจึงม 
ความเก ่ยวของเป็นห วงโซ ผลประโยชน ทางธุรก จุในบางครั้งพบม การให ส นบนแก เจ าหน าท ่เพ่ือให ตนเองได รับส ทธ ใน
การด าเน นงานโครงการของภาครัฐุุุรูปแบบของการผูกขาดุได แก ุการผูกขาดุในโครงการก อสร างและโครงสร าง
พ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได ไม เพ ยงพอต อรายจ ายุุุความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งุท ่ท าให 
ข าราชการม พฤต กรรมการทุจร ตุเพราะความต องการท ่จะม สภาพความเป็นอยู ท ่ด ขึ้นุ ุุท าให เจ าหน าท ่ต องแสวงหา
ช องทางเพ่ือเพ ่มุ"รายได พ เศษ"ุให กับตนเองและครอบครัว 
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณุความซื่อสัตย สุจร ตเป็นคุณธรรมท ่ได รับการเน นเป็นพ เศษถือว าเป็น
เครื่องวัดความด ของคนุแต ในปัจจุบันพบว าุคนม ความละอายต อบาปและเกรงกลัวบาปน อยลงุและม ความเห นแก 
ตัวมากย ่งขึนุ้มองแต ประโยชน ส วนตนเป็นท ่ตั้งมากกว าท ่จะยึดผลประโยชน ส วนรวม 
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค าน ยมของสังคมได เปล ่ยนจากยกย องคนด ุคนท ่ม ความซื่อสัตย สุจร ตุเป็นยกย องคนท ่ม 
เง นุคนท ่เป็นเศรษฐ ุมหาเศรษฐ ุคนท ่ม ต าแหน งหน าท ่การงานสูงุด วยเหตุน ุ้ผู ท ่ม ค าน ยมท ่ผ ดุเห นว าการทุจร ตเป็น
ว ถ ช ว ตเป็นเรื่องปกต ธรรมดาุเห นคนซื่อเป็นคนเซ อุเห นคนโกงเป็นคนฉลาดุย อมจะท าการทุจร ตฉ อราษฎร บังหลวงุ
โดยไม ม ความละอายต อบุญและบาปุและไม เกรงกลัวต อกฎหมายของบ านเมือง 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  กระบวนการว เคราะห ความเส ่ยงท ่เป็นระบบในการบร หารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏ บัต งาน
เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท ่จะท าให เก ดความเส ยหายจากการปฏ บัต งานท ่อาจเก ดการทุจร ตุหรือการขัดกันระหว างุ
ผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวมเป็นส าคัญุอันเก ่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล ช ดกับการทุจร ตกล าวคือุย ่งม ุ
สถานการณ หรือสภาวการณ ของการขัดกันุของผลประโยชน ส วนตนและผลประโยชน ส วนรวมมากเท าใดุก ย ่งม ุ
โอกาสก อให เก ดหรือน าไปสู การทุจร ตมากเท านั้น 

  การว เคราะห ความเส ่ยงเก ่ยวกับการปฏ บัต งานท ่อาจเก ดการทุจร ตุหรือการขัดกันระหว าง
ผลประโยชน ุส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวมของเทศบาลต าบลชะเมาุในครั้งน ุ้ได น าเอาความเส ่ยงในด านต างุๆุมา
ด าเน นการว เคราะห ตามกรอบมาตรฐานุCOSO (The  Committee of SponsoringOrganizations of the Tread  
way  Commission)  และตามบร บทการว เคราะห ความเส ่ยงเก ่ยวกับการปฏ บัต งานท ่อาจเก ดการทุจร ตุหรือการ
ขัดกันระหว างผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวมุและสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการุป้องกันยับยั้ง
การทุจร ตุหรือปิดโอกาสการทุจร ตุและเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก ไขุปัญหาการทุจร ต
ประพฤต ม ชอบุการกระท าผ ดว นัยของเจ าหน าท ่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ อยอ กด วย 

การว เคราะห ความเส ่ยงท ่อาจก อให เก ดการทุจร ตุการปฏ บัต หรือละเว นการปฏ บัต หน าท ่โดยม ชอบในการุปฏ บัต 
ราชการและการขัดกันระหว างผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวมุโดยการว เคราะห เพ่ือให ทราบุถึงปัจจัย
เส ่ยงท ่อาจเป็นเหตุท าให  

 1) การปฏ บัต ราชการตามอ านาจหน าท ่ของข าราชการขาดความรับผ ดชอบเพ ยงพอ 
2) การปฏ บัต หน าท ่ไปในทางท ่ท าให ประชาชนขาดความเชื่อถือในความม คุณธรรมุความม จร ยธรรม 
3) การปฏ บัต หน าท ่โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตนุ และ

การยึดุมั่นในหลักธรรมาภ บาล 
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3. การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลต าบลชะเมา ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

3.1ุการพ จารณากระบวนงานท ่ม โอกาสเส ่ยงต อการทุจร ตหรืออาจก อให เก ดการขัดกันระหว างผลประโยชน 
ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวม 

- กระบวนงานท ่เก ่ยวข องกับการใช เง นุและม ช องทางท ่จะท าประโยชน ให แก ตนเองและพวกพ อง 
- กระบวนงานท ่เก ่ยวข องกับการใช ดุลยพ น จของเจ าหน าท ุ่ซึ่งม โอกาสใช อย างไม เหมาะสมุคือุม 

การเอ้ือประโยชน หรือให ความช วยเหลือพวกพ องุการก ดกันุการสร างอุปสรรค 
- กระบวนน าทรัพย ส นทางราชการไปใช ประโยชน  
- กระบวนการท ่เก ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ าง 

3.2ุการพ จารณากระบวนงานท ่เข าข ายม โอกาสเส ่ยงต อการทุจร ตุหรืออาจก อให เก ดการขัดกันระหว างุ
ผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวม 

- การรับุ– จ ายเง น 
- การใช อ านาจหน าท ่เร ยกรับผลประโยชน หรือส นบน 
- การจัดซื้อจัดจ างุและการจ างเหมาบร การ 
- การก าหนดคุณลักษณะพัสดุการก าหนดคุณสมบัต ผู เข าเสนอราคา 
- การออกใบอนุญาตุหรือการรับรองส ทธ  
- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏ บัต งานของเจ าหน าท ่ไม เป็นไปตามข้ันตอนและระเบ ยบการจัดซื้อจัดจ าง 
- การน าทรัพย ส นส วนราชการไปใช ประโยชน  
- การบร หารบุคคลุเช นุการคัดเลือกเข ารับราชการุ 

3.3ุความเส ยหายท ่จะเก ดขึ้นหากไม ม การป้องกันท ่เหมาะสม 

- สูญเส ยงบประมาณ 
- เสื่อมเส ยชื่อเส ยงและความน าเชื่อถือของหน วยงาน 

3.4ุแนวทางการป้องกันความเส ่ยงเก ่ยวกับการปฏ บัต งานท ่อาจก อให เก ดการทุจร ตุหรืออาจก อให เก ดุการ
ขัดกันระหว างผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวม 

3.4.1ุการจัดท าประกาศเทศบาลต าบลชะเมาุเรื่องุนโยบายคุณธรรมและความุโปร งใสุเรื่องุ
ประกาศเจตจ านงสุจร ตในการบร หารงานุโดยนายกเทศมนตร ต าบลชะเมาได แจ งทุกุส วนราชการในสังกัดรับทราบ
และประกาศและถือปฏ บัต อย างเคร งครัด 

3.4.2ุจัดส งบุคลากรเข ารับการฝึกอบรมุเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏ บัต งานให ถูกต องตาม
ระเบ ยบ 

3.4.3ุการตรวจสอบุต ดตามุประเม นผลุและรายงานผลการปฏ บัต งานของเจ าหน าท ่อย างุ
สม่ าเสมอและต อเนื่อง 

3.4.4ุจัดช องทางการเร ยงร อยเก ่ยวกับการทุจร ตและประพฤต ม ชอบุได แก ุเว บไซต เทศบาลต าบล
ชะเมาุุช องทางการร องเร ยนทุจร ต โทรศัพท ุ075-845135 /แฟกซ ุ075-845134ุ 
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ส่วนที่ 2 

การสรุปผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564  
 

การว เคราะห ความเส ่ยงเก ่ยวกับการปฏ บัต งานท ่อาจเก ดประโยชน ทับซ อนุสามารถสรุปข อมูลการุว เคราะห 
ความเส ่ยงุและการด าเน นการเพ่ือจัดการความเส ่ยงุุเก ่ยวกับของการด าเน นงานหรือการปฏ บัต หน าท ุ่ท ่อาจก อให เก ด
การทุจร ตุหรือก อให เก ดการขัดกันระหว างผลประโยชน ส วนตนกับผลประโยชน ส วนรวมของุ เทศบาลต าบลชะเมาุ
ประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.ุ2564 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1. การระบุความเสี่ยง อธ บายรายละเอ ยดุรูปแบบุพฤต การณ ความเส ่ยงเฉพาะท ่ม ความเส ่ยงการทุจร ต 

 

โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
ประเภทความเส ่ยงการทุจร ต 

มาตรการจัดการความเส ่ยง 
Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือุ
ประโยชน ธุรก จส วนตัว 

- การน าทรัพย ส นของทางราชการ
ไปใช โดยไม ได ขออนุญาตุเช นุรถยนต 
ส วนกลางุุอุปกรณ สานักงานอ่ืนๆ 

  1.1ุใช ทรัพย ส นของทางราชการุเช นุ
อุปกรณ ส านักงานุรถยนต ุ อ่ืนๆุเ พ่ือ
ประโยชน ของทางราชการเท าท ่จ าเป็นต อ
การปฏ บัต งาน 
1.2ุไม เบ ยดบังุยักยอกทรัพย ส นของทาง
ราชการไปใช ุเพ่ือประโยชน ส วนตนหรือ
ผู อื่น 
1.3ุระมัดระวังไม ให ทรัพย ส นของทาง
ราชการช ารุดุเส ยหายก อนเวลาอันควรุ
การซ อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความ
จ าเป็นต องกระท าตามความเหมาะสม 
1.4ุด าเน นการจัดท าุทะเบ ยนควบคุมุ
การใช งานและุการเบ กจ ายอย างเคร งครัดุ
โดยต องได รับการพ จารณาอนุญาตก อนน า
ทรัพย ส นราชการุไปใช ภายนอก 
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โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
ประเภทความเส ่ยงการทุจร ต 

มาตรการจัดการความเส ่ยง 
Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหา
พัสดุไม ใช เจ าหน าท ่พัสดุโดยตรง 
- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาด
ความรู ุความเข าใจในพระราชบัญญัต 
การจัดซื้อจัดจ างและการบร หารพัสดุ
ภาครัฐ ุพ .ศ .2560ุและระเบ ยบ
กระทรวงการคลังว าด วยการุจัดซื้อจัด
จ างฯรวมทั้งกฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุ
ท า ให เ ก ด คว ามผดพลาด ในกา รุ
ปฏ บัต งาน 

- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซื้อร านท ่
ตนเองคุยง ายุหรือเป็นญาต  

  2.1ุจัดให ม ผู ปฏ บัต งานด านงานพัสดุ
โดยตรง 
2.2ุควบคุมุก ากับุดูแลให ข าราชการุ
และพนักงานุปฏ บัต ตามุพรบ.ุการจัดซื้อ
จัดจ างุหลักเกณฑ และแนวุทางการจัดซื้อ
จัดจ างุอย างเคร งครัด 
2.3ุุจัดประชุมุอบรมุให ความรู เก ่ยวกับ
พระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการ
บร หารพัสดุภาครัฐ ุพ.ศ.2560ุและ
ระเบ ยบกระทรวงการคลังว าด วยการ
จัดซื้อจัดจ างฯุรวมทั้งกฎกระทรวงฯท ่
เก ่ยวข อง 
2.4ุุปรับเปล ่ยนร านค าในการจัดซื้อพัสดุ
หรือม ความเข มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือจัดซื้อจัดจ าง 

3. การใช อ านาจหน าท ่เร ยกรับ
ผลประโยชน ุหรือส นบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นุเพ่ือช วย
ให ุบุคคลนั้นได ผลประโยชน จากองค กร 

  ควบคุมก ากับดูแลให ข าราชการและ
พนักงานปฏ บัต ตามุมาตรการป้องกันและ
แก ไขปัญหาการทุจร ตเทศบาลต าบลชะ
เมาอย างเคร งครัดุได แก ุ 
3.1ุต องไม ถามน าถึงการให ุการรับ
ของขวัญุของท ่ระลึกุของก านัลหรือ
ผลประโยชน ใดๆ 
3.2ุหากม สถานการณ ดังกล าวเก ดขึ้นุ
ควรปฏ เสธการรับของก านัลุของขวัญหรือ
ผลประโยชน อื่นใดุโดยอธ บายว าุเป็นการ
ขัดต อกฎหมายุนโยบายของรัฐุ 
3.3ุไม รับหรือไม ให เง นสดุเช คุพันธบัตรุ
หุ นุทองค าุอัญมณ ุอสังหาร มทรัพย ุหรือ
ส ่งอื่นใดในลักษณะเด ยวกัน 
3.4ุก อนรับหรือให ของขวัญุของท ่ระลึก
ขอ งก า นั ลห รื อ ุป ร ะ โ ยชน ใ ดๆ ุค ว ร
ตรวจสอบให แน ใจว าได ปฏ บัต ตามกฎหมาย
นโยบายของรัฐ 
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โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
ประเภทความเส ่ยงการทุจร ต 

มาตรการจัดการความเส ่ยง Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

4. การบร หารบุคคล 
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นุ

พนักงานจ างไม เป็นธรรมุและุโปร งใสุ
หรือม บุคคลท ่ เป็นเครือุุญาต หรือ
บุคคลท ่ตนเองได รับผลประโยชน เข า
ปฏ บัต งาน 
- การลงเวลาปฏ บัต งานุเช นการลง
เวลาไม ตรงกับความเป็นจร ง 

  4.1ุด าเน นการประกาศเผยแพร การรับสมัคร
และุด าเน นการคัดเลือกอย างเป็นธรรมโดยการ
แต งตัง้คณะกรรมการแต ละด านอย างโปร งใสและ
ตรวจสอบได ุ 
4.2ุการลงเวลาให ใช ระบบแสกนลายน ้วมือหรือ
จัดให ม ุสมุดบันทึกการเข าออกนอกพ้ืนท ่ 

5. การออกใบอนุญาตุหรือการรับรอง
ส ทธ  
- หัวหน าหน วยงานุเจ าหน าท ่ม ญาต 
หรือคนรู จักท ่มายื่นขอุใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

  5.1ุ ุ ค ว บ คุ ม ุ ุ ก า กั บ ุ ุ แ ล ะ ส ง เ ส ร ม ใ ห 
ผู ปฏ บัต งานุด าเน นการตามกฎระเบ ยบอย าง
เคร งครัดและให ม ความเป็นกลาง 

 
 
หมายเหตุุ:ุ Known  Factor   – ความเส ่ยงท ่เคยเก ดุคาดว าจะม โอกาสเก ดขึ้นสูงุหรือม ประวัต อยู แล ว 
 Unknown  Factor  -  ความเส ่ยงท ่ไม เคยเก ดหรือไม ม ประวัต มาก อนุปัจจัยความเส ่ยงท ่มาจากการ 
พยากรณ ุประมาณการล วงหน าในอนาคต 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ว เคราะห เพ่ือแสดงสถานะความเส ่ยงการทุจร ตของแต ละโอกาส/ความเส ่ยงุการ
ทุจร ตุแบ งออกเป็น 

 

สถานะส เข ยวุ:ุความเส ่ยงระดับต่ า 

สถานะส เหลืองุ:ุความเส ่ยงระดับปานกลางุและสามารถใช ความรอบคอบระมัดระวังในระหว างปฏ บัต งานตามปกต 
ควบคุมดูแลได  

สถานะส ส มุ:ุความเส ่ยงระดับสูงุเป็นกระบวนงานท ่ม ผู เก ่ยวข องหลายคนุหลายหน วยงานภายในองค กรุ 

สถานะส แดงุ:ุความเส ่ยงระดับสูงุเป็นกระบวนงานท ่เก ่ยวข องกับบุคคลภายนอกุคนท ่ไม รู จักไม สามารถตรวจสอบได 

ชัดเจนุไม สามารถก ากับต ดตามได อย างใกล ช ดหรืออย างสม่ าเสมอ 
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โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต เข ยว เหลือง ส ม แดง 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือประโยชน ธุรก จส วนตัว 
    - ุการน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดยไม ได ขออนุญาตุเช นรถยนต 
ส วนกลางุอุปกรณ ส านักงานอ่ืนๆ 

    

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
   - ุผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช เจ าหน าท ่พัสดุโดยตรง 
   -  ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ุความเข าใจใน
พระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการบร หารพัสดุภาครัฐุพ.ศ.2560ุและ
ระเบ ยบกระทรวงการคลังว าด วยการจัดซื้อุจัดจ างฯุรวมทั้งกฎกระทรวงฯุท ่
เก ่ยวข องุท าให เก ดความผ ดพลาดในการปฏ บัต งาน 
   - ุเจ าหน าท ่พัสดุเลือกซ้ือร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็นญาต  

    

3. การใช อ านาจหน าท ่เร ยกรับผลประโยชน หรือส นบน 
   - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นุเพื่อช วยให บุคคลนั้นได ผลประโยชน จาก
องค กร 

    

4. การบร หารบุคคล 
- การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ างไม เป็นธรรมุและโปร งใส

หรือม บุคคลท ่เป็นเครือญาต หรือบุคคลท ่ตนเองได รับผลประโยชน เข า
ปฏ บัต งาน 

- การลงเวลาปฏ บัต งานุเช นการลงเวลาไม ตรงกับความเป็นจร ง 

    

5. การออกใบอนุญาตุหรือการรับรองส ทธ  
- หัวหน าหน วยงานุเจ าหน าท ่ม ญาต หรือคนรู จักท ่มายื่นขอุใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ค าความเส ่ยงรวมุค ดจากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังุคูณุระดับความรุนแรงของผลกระทบุโดยม ุ

เกณฑ ุดังน ้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 

- ถ าเป็นก จกรรมหรือขั้นตอนหลักท ่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆุ(MUST) หมายถึงุม ความจ าเป็นสูงของ
การเฝ้าระวังความเส ่ยงการทุจร ตท ่ต องท าการป้องกันไม ด าเน นการไม ได ุค าของุMUST คือุค าท ่อยู ในระดับุ3ุหรือุ2 

- ถ าเป็นก จกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆุ(SHOULD) หมายถึงุม ความจ าเป็นต อการเฝ้าุ
ระวังความเส ่ยงการทุจร ตุค าของุSHOULD คือุค าท ่อยู ในระดับ 

 

โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
ก จกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
ก จกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือประโยชน ธุรก จส วนตัว   

- การน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดยไม ได ขออนุญาตุ
เช นุุรถยนต ส วนกลาง  อุปกรณ ส านักงานอ่ืนๆ 

1 

  
2. การจัดซื้อจัดจ าง   

- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช เจ าหน าท ่พัสดุ
โดยตรง 

 

- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ุความเข าใจ
ในพระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการบร หารพัสดุ
ภาครัฐุพ.ศ.2560ุุและระเบ ยบกระทรวงการคลังว าด วย
การจัดซื้อจัดจ างฯุรวมทั้งกฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุท าให 
เก ดความผ ดพลาดในการปฏ บัต งาน 

2 

  
- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซ้ือร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็นญาต   
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ุก จกรรมหรือขั้นตอนการปฏ บัต งานนั้นเก ่ยวข องกับุผู ม ส วนได ส วนเส ยุุStakeholders รวมถึง
หน วยงานุก ากับดูแลุพันธม ตรุภาค เครือข ายุค าอยู ท ุ่2ุหรือุ3 

-  ก จกรรมหรือขั้นตอนการปฏ บัต งานนั้นเก ่ยวข องกับุผลกระทบทางการเง นุุรายได ลดุรายจ ายเพ ่มุ
Financial ค าอยู ท ุ่2ุหรือุ3 

- ุก จกรรมหรือขั้นตอนการปฏ บัต งานนั้นผลกระทบต อผู ใช บร การุกลุ มเป้าหมายุCustomer/User ค า
อยู ุท ุ่2ุหรือุ3 

- ุก จกรรมหรือขั้นตอนการปฏ บัต งานนั้นผลกระทบต อกระบวนงานภายในุInternal Process หรือุ
กระทบุด านการเร ยนรู ุองค ความรู ุLearning & Growth ค าอยู ท ุ่1ุหรือุ2 

 

โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพื่อประโยชน ธุรก จส วนตัว 
- การน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดยไม ได ขออนุญาตุเช นุ

รถยนต ุส วนกลางุอุปกรณ ส านักงานอ่ืนๆ 
1 

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช เจ าหน าท ่พัสดุโดยตรง 
- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ุความเข าใจใน
พระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการบร หารพัสดุภาครัฐุพ.ศ.2560ุ
และระเบ ยบกระทรวงการคลังุว าด วยการจัดซื้อจัดจ างฯุ รวมทั้ง
กฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุท าให เก ดความผ ดพลาดุในการปฏ บัต งาน 
- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซ้ือร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็นญาต  

 
 

2 
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สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
ระดับความ

จ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงุ
ของผลกระทบ 

ค าความเส ่ยงรวมุ
ความจ าเป็นุx 
ความรุนแรง 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือประโยชน 
ธุรก จส วนตัว 

- การน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดย
ไม ได ขออนุญาตุเช นุรถยนต ส วนกลางุอุปกรณ 
ส านักงานอ่ืนๆ 

 
1 

 
2 

 
2 

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช เจ าหน าท ่
พัสดุโดยตรง 
- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ุุความ
เข าใจุในพระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการ
บร หารพัสดุุภาครัฐุพ.ศ.2560ุและระเบ ยบ
กระทรวงการคลังว าด วยุการจัดซื้อจัดจ างฯุรวมทั้ง
กฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุท าให เก ดความผ ดพลาดใน
การปฏ บัต งาน 
- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซ้ือร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็น
ญาต  

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

Risk Matrix 
 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

3    
2    
1    

ระดับสูงมากุใช กระบวนการควบคุมภายในุ+ุแผนบร หารความเส ่ยงุ 

ระดับสูงุใช กระบวนการควบคุมภายในุ+ุแผนบร หารความเส ่ยงุ 

ระดับปานกลางุใช กระบวนการควบคุมภายใน 

ระดับต่ าุใช กระบวนการควบคุมภายในุ 

ความเส ่ยงเรื่องการทุจร ต 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
เกณฑ คุณภาพการจัดการุจะแบ งออกเป็นุ3ุระดับุดังน ้ 

ด ุ:ุจัดการได ทันท ุทุกครั้งท ่เก ดความเส ่ยงุไม กระทบถึงผู ใช บร การ/ผู รับมอบผลงานุุองค กรไม ม ผลเส ย
ทางการเง นุไม ม รายจ ายเพ ่ม 

พอใช ุ:ุจัดการได โดยส วนใหญ ุม บางครั้งยังจัดการไม ได ุกระทบถึงผู ใช บร การ/ผู รับมอบผลงานุุองค กรุ
แต ุยอมรับได ุม ความเข าใจ 

อ อนุ:ุจัดการไม ได ุหรือได เพ ยงส วนน อยุการจัดการเพ ่มเก ดจากรายจ ายุม ผลกระทบถึงผู ใช บร การ/
ผู รับมอบุผลงานและยอมรับไม ได ุไม ม ความเข าใจ 

 

โอกาส/ความเส ่ยงการทุจร ต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค าประเม นการควบคุมความเส ่ยงการทุจร ต 
ค าความเส ่ยง 

ระดบัต่ า 
ค าความเส ่ยงุ

ระดับปานกลาง 
ค าความเส ่ยงุ

ระดับสูง 
1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือประโยชน ธุรก จ
ส วนตัว 

- การน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดยไม ได ขอ
อนุญาตุเช นุรถยนต ส วนกลางุอุปกรณ ส านักงานอ่ืนๆ 

ด   
  

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช 

เจ าหน าท ่พัสดุโดยตรง 
- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ความ

เข าใจในพระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการ
บร ห า ร พัสดุ ภ าครั ฐ ุพ . ศ .2560ุ และระ เบ ยบ
กระทรวงการคลังว าด วยการจัดซื้อจัดจ างฯุรวมทั้ง
กฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุท าให เก ดความผ ดพลาดใน
การปฏ บัต งาน 

- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซื้อร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็น
ญาต  

 
 
 

พอใช  
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ความเส ่ยงการทุจร ต มาตรการป้องกันการทุจร ต 

1. การน าทรัพย ส นของราชการใช เพ่ือประโยชน ธุรก จ
ส วนตัว 

- การน าทรัพย ส นของทางราชการไปใช โดยไม ได ขอ
อนุญาตุเช นุรถยนต ส วนกลางุอุปกรณ ส านักงาน
อ่ืนๆ 

1.1ุใช ทรัพย ส นของทางราชการุเช นุอุปกรณ ส านักงานุ
รถยนต อ่ืนๆุเพ่ือประโยชน ของทางราชการเท าท ่จ าเป็นต อ
การปฏ บัต งานุ 
1.2ุไม เบ ยดบังุุยักยอกทรัพย ส นของทางราชการไปใช 
เพ่ือประโยชน ส วนตนหรือผู อ่ืน 
1.3ุระมัดระวังไม ให ทรัพย ส นของทางราชการช ารุด
เส ยหายก อนุเวลาอันควรุการซ อมแซมหรือบูรณะถือเป็น
ความจ าเป็นต องกระท าุตามความเหมาะสม 
1.4ุด าเน นการจัดท าทะเบ ยนควบคุมุการใช งานและการ
เบ กจ ายุอย างเคร งครัดุโดยต องได รับการพ จารณาอนุญาต
ก อนน าทรัพย ส นราชการุไปใช ภายนอก 

2. การจัดซื้อจัดจ าง 
- ผู ได รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม ใช เจ าหน าท ่
พัสดุุโดยตรง 
- ผู ปฏ บัต งานด านจัดซื้อจัดจ างยังขาดความรู ุความ
เข าใจในพระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ างและการ
บร ห า ร พั สดุ ภ าครั ฐ ุพ . ศ .2560ุ แล ะระ เบ ยบ
กระทรวงการคลังว าด วยการจัดซื้อจัดจ างฯุรวมทั้ง
กฎกระทรวงฯุท ่เก ่ยวข องุท าให เก ดความผ ดพลาดใน
การปฏ บัต งาน 
- เจ าหน าท ่พัสดุเลือกซื้อร านท ่ตนเองคุยง ายหรือเป็น
ญาต  

2.1ุจัดให ม ผู ปฏ บัต งานด านงานพัสดุโดยตรง 
2.2ุควบคุมุก ากับุดูแลให ข าราชการุและพนักงานปฏ บัต 
ตามุพรบ.ุการจัดซื้อจัดจ างุหลักเกณฑ และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ างุอย างเคร งครัด 
2.3ุจัดประชุมุอบรมุให ความรู เก ่ยวกับพระราชบัญญัต 
การจัดซื้อุจัดจ างและการบร หารพัสดุภาครัฐุุพ.ศ.2560
และระเบ ยบุกระทรวงการคลังว าด วยการจัดซื้อจัดจ างฯ
รวมทั้งกฎกระทรวงฯท ุ่เก ่ยวข อง 
2.4ุปรับเปล ่ยนร านค าในการจัดซื้อพัสดุหรือม ความ
เข มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ าง 

 
โดยแผนบร หารความเส ่ยงของเทศบาลต าบลชะเมาุุได ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส งเสร มความุโปร งใสและ
ปอ้งกันการทุจร ตประจ าปีุ2564ุุจ านวนุ7ุมาตรการุได แก  

1. ประกาศเจตจ านงค สุจร ตในการบร หารงาน 
2. มาตรการเผยแพร ข อมูลต อสาธารณะ 
3. มาตรการส งเสร มความโปร งใสในการจัดซื้อจัดจ าง 
4. มาตรการป้องกันการรับส นบน 
5. มาตรการทางกฎหมายเก ่ยวกับการป้องกันผลประโยชน ทับซ อน 
6. มาตรการตรวจสอบการใช ดุลพ น จ 
7. มาตรการนโยบายและแผนบร หารจัดการความเส ่ยง 


