การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย : เทศบำลตำบลถำใหญ่

ค้าน้า
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็ นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
กำรนำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจิตมำใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำร
ดำเนินงำนขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริ ตเกิดขึน องค์กรก็สำมำรถรับทรำบอย่ำงรวดเร็วและหำวิธีกำรที่จ ะ
บรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึนให้เหลือน้อยที่สุด เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับมอบหมำยให้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตัวชีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำร
เพื่อป้องกันกำรทุจริต ข้อ 036 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดขึน กำรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตำมคู่มือ
แนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริตของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต ในภำครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อ
กำหนดเป็นคู่มือป้องกันกำรทจริต กำรรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง

เทศบำลตำบลถำใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยของภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดตัวชีวัดออกเป็น 10 ตัวชีวัด ดังนี
1. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่
2. กำรใช้งบประมำณ
3. กำรใช้อำนำจ
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6. คุณภำพกำรดำเนินงำน
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8. กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
9. กำรเปิดเผยข้อมูล
10. กำรป้องกันกำรทุจริต
เทศบำลตำบลถำใหญ่ ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1
กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกำรทุจริต ข้อ 036 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ขันตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
1. กำรระบุควำมเสีย่ ง
ระบุควำมเสี่ยง อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
Known Factor
Unknown Factor
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
-นำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจำกงำนของ
√
เทศบำลบ่อยครัง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำนำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีกำรเบิก
ค่ำนำมันเชือเพลิงและทำกำรเบิกเกินควำมจริง
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)หรือสินบน
√
-กำรรับของขวัญจำกบุคคลอื่น เพือ่ ช่วยให้บุคคลนันได้ผลประโยชน์จำกองค์กร
การท้าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)
-เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรกำรจัดซือจัดจ้ำงทำสัญญำซือของจำก
√
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
การท้างานพิเศษ (outside employment or moonlighting)
-กำรที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกเทศบำลอย่ำงเต็มที่ แต่เอำ
√
เวลำไปรับงำนพิเศษอื่น ๆ ที่นอกเหนืออำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
หน่วยงำน
การจัดซือจัดจ้าง
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ (Specification) ที่จัดซือ
จัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะประมูล
√
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซือจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศจัดซือจัด
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ

2. เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง
ค่ำควำมเสี่ยงรวม คิดจำกระดับ ควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบโดยมีเกณฑ์ ดัง
นี่
1. ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขันตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงำนนัน ๆ (MUST) หมำยถึง มีควำมจำเป็นสูงของ
กำรเฝ้ำระวังควำมเสีย่ งกำรทจริตที่ต้องทำกำรป้องกันไม่ดำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขันตอนรองของกระบวนงำนนัน ๆ (SHOULD) หมำยถึง มีควำมจำเป็นต่ำในกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 1
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กิจกรรมหรือขันตอนหลัก MUST กิจกรรมหรือขันตอนรอง SHOULD
การจัดซือจัดจ้าง
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุและ
2
ครุภณ
ั ฑ์ (Specification) ที่จัดซือจัดจ้ำงให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซือจัดจ้ำงต่อ
2
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซือจัด
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ
2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี
-กิจกรรมหรือขันตอนกำรปฏิบัติงำนนันเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakehoders รวมถึงหน่วยงำน
กำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
-กิจกรรมหรือขันตอนกำรปฏิบัติงำนนันเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิม่
Financial ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
-กิจกรรมหรือขันตอนกำรปฏิบัติงำนนันผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User ค่ำอยู่ที่
2 หรือ 3
-กิจกรรมหรือขันตอนกำรปฏิบัติงำนนันผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process หรือผลกระทบด้ำนกำรเรียนรู้
องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การจัดซือจัดจ้าง
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ (Specification) ที่จัดซือ จัด
จ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซือจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซือ จัด
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ

ระดับควำมรุนแรงผลกระทบ
2
2

ตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง
ระดับควำมจำเป็น ระดับควำมรุนแรง
ของกำรเฝ้ำระวัง
ผลกระทบ

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การจัดซือจัดจ้าง
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
(Specification) ที่จัดซือจัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะกำรประมูล
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซือจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น
กำรปิดประกำศกำรจัดซือจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่ำช้ำ

ค่ำควำมเสี่ยงรวม
ควำมจำเป็น x
ควำมรุนแรง

2

2

4

2

2

4

Risk Matrix
ควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวังควำมรุนแรงของผลกระทบ
3
2
1

1

2

3

ระดับสูงมำก ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน + แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับสูง

ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน + แผนบริหำรควำมเสี่ยง

ระดับปำนกลำง ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน
ระดับต่ำ

ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจริต

3. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เกณฑ์คณ
ุ ภำพกำรจัดกำร จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี
ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครังที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รบั มอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสีย
พอใช้ :จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครังยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร / ผู้รับมอบผลงำน องค์กรแต่ยอมรับ
ได้ มีควำมเข้ำใจ
อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
ผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การจัดซือจัดจ้าง
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ (Specification) ที่จัดซือจัด
จ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำร
ประมูล
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซือจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศล่ำช้ำ

คุณภำพ
กำรจัดกำร

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสีย่ งกำรทุจริต
ค่ำควำมเสี่ยง
ค่ำควำมเสี่ยง
ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปำนกลำง
ระดับสูง

พอใช้

√

พอใช้

√

4. แผนบริหำรควำมเสี่ยง
เทศบำลตำบลถำใหญ่ ได้กำหนดมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ประจำปี 2563
จำนวน 7 มำตรกำร ได้แก่
1. มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์
2. มำตรกำรให้ผู้มสี ่วนได้เสียมีส่วนร่วม
3. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซือจัดจ้ำง
4. มำตรกำรจัดกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
5. มำตรกำรป้องกันกำรับสินบน
6. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดลุ พินิจ
7. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

